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ĪSS PAMATOJUMS

Ar Direktīvu par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (Direktīvu 2003/6/EK) (MAD) ieviesa 
vispusīgu regulējumu, lai risinātu jautājumus par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijas praksēm). Ierosinātā regula 
paplašina tirgus ļaunprātīgas izmantošanas jēdzienu, attiecinot to uz ikvienu finanšu 
instrumentu, uz kuru attiecas Tirgus un finanšu instrumentu direktīva (MiFID), lai palielinātu 
tirgus integritāti un ieguldītāju aizsardzību, vienlaikus nodrošinot vienotu noteikumu krājumu 
un vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Vienlaicīgi Komisijas ierosinātā MiFID pārskatīšana paredz pārkvalificēt ES Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) emisijas kvotas, nosakot tās par finanšu instrumentu, tādējādi 
iekļaujot visu ES emisijas kvotu tirgu finanšu tirgus noteikumu darbības jomā.
Lai gan vairāk nekā 80 % emisijas kvotu tirgus ir atvasināto produktu tirgus un uz to jau 
attiecas MiFID un MAD direktīvas, jaunās Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas mērķis ir 
paplašināt tirgus aizsardzību, to attiecinot arī uz emisijas kvotu sākotnējo tirgu un 
neregulētiem tūlītējas piegādes tirgiem, lai novērstu krāpnieciskas prakses, kas varētu iedragāt 
uzticību ETS. MiFID un Direktīvas 2003/6/EK par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 
piemērošana uzlabos tirgus drošību, netraucējot tā mērķim — emisiju samazināšanai.

Ja MiFID pārskatīšanas procesā ETS emisijas kvotas tiks pārkvalificētas par finanšu 
instrumentiem un emisijas kvotas nonāks tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulējuma 
darbības jomā, noteikumi būs jāpielāgo, ņemot vērā šo instrumentu specifiku. 

Tāpēc ar regulas priekšlikumu tiek ieviesta īpaša definīcija attiecībā uz iekšējo informāciju 
saistībā ar emisijas kvotām. Atšķirībā no tradicionālajiem finanšu instrumentiem pienākums 
atklāt iekšējo informāciju ir nevis emitentam (atbildīgajai sabiedriskajai iestādei, piemēram 
Komisijai, kuras mērķu attiecībā uz klimata pārmaiņām sasniegšanu nedrīkst kavēt atklāšanas 
pienākums), bet gan tirgus dalībniekam. Atklājamā informācija parasti attieksies uz atklājošās 
puses fizisko darbību, piemēram, iekārtu jaudu un izmantošanu.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu par emisijas kvotu iekļaušanu tirgus 
ļaunprātīgas izmantošanas regulējuma darbības jomā, lai nodrošinātu, ka notiek organizēta 
tirdzniecība reglamentētās tirdzniecības vietās ar praktiski identiskām prasībām attiecībā uz 
pārredzamību, organizāciju un tirgus pārraudzību. Tomēr, lai uzlabotu priekšlikuma 
efektivitāti, ir ierosināti vairāki grozījumi.

Jo īpaši nozīmīgs regulas aspekts ir tas, ka paredzēts atbrīvojums no pienākuma atklāt iekšējo 
informāciju tiem tirgus dalībniekiem, kas, visticamāk, būtiski neietekmēs emisijas kvotu 
cenas veidošanos. Komisija vēlas noteikt minimālo slieksni šādam izņēmumam (kas izteikts 
kā CO2 emisijas vai kā ievadītā siltuma jauda, vai abi kopā) ar deleģēto aktu. 

Praksē sagaidāms, ka vienīgi informācija par ETS lielāko emitentu darbību (kas lielākoties ir 
no enerģijas ražošanas sektora) var būtiski ietekmēt oglekļa cenas veidošanos — ir aprēķināts, 
ka ES tikai aptuveni 7 % iekārtu (lielās iekārtas, kas emitē vairāk nekā 500 000 tonnu CO2
gadā) ir atbildīgas par 80 % emisiju, savukārt tikai 20 uzņēmumiem pieder gandrīz puse no 
tirgū piešķirtajām kvotām.
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Tādēļ, lai nepieļautu tirgus nenoteiktību, iepriekšminētos sliekšņus būtu derīgi noteikt regulas 
tekstā jau sākotnēji. Atzinuma sagatavotājs ierosina noteikt oglekļa dioksīda ekvivalenta 
sliekšņus 3 miljonu tonnu apmērā un 300 MW apmērā no nominālās ievadītās siltuma jaudas 
sadedzināšanas darbībās, lai informācijas atklāšanas pienākumu noteiktu tikai 
visatbilstīgākajiem tirgus dalībniekiem. Tomēr šķiet lietderīgi pilnvarot Komisiju grozīt šos 
sliekšņus ar deleģētajiem aktiem, lai ņemtu vērā tehnoloģiju un tirgus tendenču attīstību, 
piemēram, lai risinātu tirgus nestabilitātes problēmas vai iespējamu tirgus nelīdzsvarotību.

Turklāt ir precizēts, ka Komisijas un dalībvalstu ierēdņiem, kuriem pieejama iekšējā 
informācija, ir nepārprotami jāaizliedz iesaistīties tirgus ļaunprātīgā izmantošanā.

Visbeidzot, ir pievienots noteikums par to, lai regulas darbības jomā tiktu iekļautas turpmākās 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas, kurās ES varētu piedalīties starptautisku nolīgumu 
rezultātā, tādējādi nodrošinot tāda paša līmeņa tirgus aizsardzību jauniem tirgiem, kāda tā ir 
ES ETS gadījumā.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Ekonomikas un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Pārskatot Direktīvu par finanšu 
instrumentu tirgiem, emisijas kvotas tiks 
pārklasificētas finanšu instrumentu 
kategorijā, līdz ar to šie instrumenti tiks 
ietverti arī šīs regulas darbības jomā. 
Saskaņā ar ES Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) direktīvu 
Eiropas Komisija, dalībvalstis un citas 
oficiāli ieceltas struktūras cita starpā ir 
atbildīgas par emisijas kvotu tehnisko 
emitēšanu, to bezmaksas piešķiršanu 
attiecīgām rūpniecības nozarēm un tirgus 
jaunpienācējiem un plašākā nozīmē ir 
atbildīgas par Savienības klimata politikas 
satvara izstrādi un īstenošanu, kurš ir 
pamatā emisijas kvotu piegādāšanai 
pircējiem ES ETS sistēmā. Veicot šos 
pienākumus, minētajām publiskajām 
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struktūrām ir pieejama jutīga publiski 
nepieejama informācija par cenu, un 
saskaņā ar ES ETS direktīvu tām, 
iespējams, nāktos veikt konkrētas tirgus 
darbības saistībā ar emisijas kvotām. Lai 
saglabātu Eiropas Komisijas, dalībvalstu 
un citu oficiāli ieceltu struktūru iespējas 
izstrādāt un īstenot Savienības klimata 
politiku, šo publisko struktūru darbības, 
kas tiek veiktas vienīgi minētās politikas 
īstenošanai un attiecībā uz emisijas 
kvotām, ir jāsvītro no šīs direktīvas 
darbības jomas. Šādam atbrīvojumam 
nevajadzētu negatīvi ietekmēt vispārējo 
tirgus pārredzamību, jo šīm iestādēm ir 
pienākums darboties tā, lai nodrošinātu 
cenas ziņā jutīgu jaunu lēmumu, 
tendenču un datu kārtīgu, taisnīgu un 
nediskriminējošu atklāšanu un 
pieejamību. Turklāt drošības pasākumi 
attiecībā uz tādas īpašas cenas ziņā 
jutīgas informācijas taisnīgu un 
nediskriminējošu atklāšanu, kura ir 
publisko iestāžu rīcībā, ir paredzēti ES 
ETS direktīvā un tās īstenošanas aktos. 
Tomēr publisko struktūru atbrīvojumu, 
kas darbojas saskaņā ar Savienības 
klimata politiku, nevar attiecināt uz 
gadījumiem, kad šīs publiskās struktūras 
piedalās pasākumos vai darījumos, kas 
nav saistīti ar Savienības klimata politiku, 
vai gadījumos, kad fiziskas personas, kas 
strādā šajās struktūrās, iesaistās 
pasākumos vai darījumos pēc savas 
iniciatīvas.

Or. en

(Skatīt 2. grozījumu, ar ko groza 16. apsvērumu)

Pamatojums

Ir precīzāk jānosaka iemesli un ierobežojumi publisko struktūru (emisijas kvotu emitentu) 
svītrošanai no šīs regulas darbības jomas, kad tās darbojas, īstenojot Savienības klimata 
politiku. Ir arī skaidri jānosaka, ka ierēdņiem, kuriem ir pieejama iekšējā informācija par 
emisijas kvotām, ir aizliegts izmantot šo informāciju, lai iesaistītos tirgus ļaunprātīgā 
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izmantošanā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Līdz ar emisiju kvotu 
pārklasificēšanu finanšu instrumentu 
kategorijā, kas ir daļa no Direktīvas par 
finanšu instrumentu tirgiem 
pārskatīšanas, šie instrumenti tiks ietverti 
šīs regulas darbības jomā. Paturot prātā 
šo instrumentu specifiku un oglekļa 
dioksīda tirgus struktūras iezīmes, ir 
jānodrošina, ka netiek ierobežota 
dalībvalstu, Eiropas Komisijas un citu 
oficiāli norīkotu struktūru darbība 
saistībā ar emisijas kvotām, kad tās īsteno 
Savienības klimata politiku. Turklāt
pienākums atklāt informāciju jāattiecina uz 
šā tirgus dalībniekiem kopumā. Tomēr, lai 
izvairītos no tirgus pakļaušanas 
nelietderīgiem ziņošanas pienākumiem un 
arī lai saglabātu paredzētā pasākuma 
rentabilitāti, šķiet, ka ir jāierobežo šā 
pienākuma regulatīvā ietekme, attiecinot to
tikai uz tiem ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (turpmāk — ETS) 
operatoriem, no kuriem, ņemot vērā to 
izmēru un darbības, var pamatoti sagaidīt, 
ka tiem var būt būtiska ietekme uz emisijas 
kvotu cenu. Ja emisijas kvotu tirgus 
dalībnieki jau pilda līdzvērtīgus iekšējās 
informācijas atklāšanas pienākumus, it 
sevišķi saskaņā ar Regulu par enerģijas 
tirgus integritāti un pārredzamību (Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. .. 
par enerģijas vairumtirgu integritāti un 
pārredzamību), iekšējās informācijas 
atklāšanas pienākums nedrīkstētu novest 
pie būtībā vienādas informācijas divkāršas 
atklāšanas obligāta pienākuma.

(16) Tā kā atsevišķu tirgus dalībnieku 
rīcībā ir nozīmīgs tādas publiski 
nepieejamas cenu ziņā jutīgas 
informācijas apjoms, kura ietekmē
emisijas kvotu pieprasījumu, pienākums 
atklāt informāciju jāattiecina uz šā tirgus 
dalībniekiem kopumā. Tomēr, lai izvairītos 
no tirgus pakļaušanas nelietderīgiem 
ziņošanas pienākumiem un arī lai saglabātu 
paredzētā pasākuma rentabilitāti, šķiet, ka 
ir jāierobežo šā pienākuma regulatīvā 
ietekme, attiecinot to tikai uz tiem ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas
(turpmāk — ETS) operatoriem, no kuriem, 
ņemot vērā to izmēru un darbības, var 
pamatoti sagaidīt, ka tiem var būt būtiska 
ietekme uz emisijas kvotu cenu. Šīs 
Regulas tekstā šā atbrīvojuma 
piemērošanas mērķiem būtu jānosaka 
atbilstīgi minimāli sliekšņi, un Komisiju 
būtu jāpilnvaro pieņemt pasākumus, lai 
ar deleģētajiem aktiem grozītu šos 
minimālos sliekšņus. Informācijai, kas 
jāatklāj, jābūt par atklājošās puses 
fiziskajām darbībām, nevis par tās 
plāniem vai stratēģijām emisijas kvotu 
tirdzniecības jomā. Ja emisijas kvotu tirgus 
dalībnieki jau pilda līdzvērtīgus iekšējās 
informācijas atklāšanas pienākumus, it 
sevišķi saskaņā ar Regulu par enerģijas 
tirgus integritāti un pārredzamību (Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. .. 
par enerģijas vairumtirgu integritāti un 
pārredzamību), iekšējās informācijas 
atklāšanas pienākums nedrīkstētu novest 
pie būtībā vienādas informācijas divkāršas 
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atklāšanas obligāta pienākuma.

Or. en

(Skatīt 1. grozījumu, ar ko groza 15.a apsvērumu)

Pamatojums

Tirgus noteiktības labad ir atbilstīgi jau regulas tekstā noteikt sliekšņus atbrīvojumam no 
pienākuma atklāt iekšējo informāciju, un tas minēts apsvērumā līdztekus ar iemesliem to 
ieviešanai. Ir arī svarīgi skaidri noteikt, ka tirdzniecības stratēģijas nav tā informācija, kuru 
pieprasīts atklāt.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus atbilstīgi Līguma 
290. pantam. Proti, deleģētie akti jāpieņem 
attiecībā uz atpirkšanas programmu un 
finanšu instrumentu stabilizācijas 
nosacījumiem, 1. pielikumā uzskaitītajiem 
manipulatīvas rīcības rādītājiem, slieksni, 
lai noteiktu informācijas atklāšanas 
sabiedrībai pienākuma piemērošanu 
emisijas kvotu tirgus dalībniekiem, 
nosacījumiem, lai izstrādātu to personu 
sarakstus, kam ir pieejama iekšējā 
informācija, slieksni un nosacījumiem 
saistībā ar vadītāju darījumiem. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija sagatavošanās darbu 
laikā organizē atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaicīgi, laikus un pienācīgi nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(42) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus atbilstīgi Līguma 
290. pantam. Proti, deleģētie akti jāpieņem 
attiecībā uz atpirkšanas programmu un 
finanšu instrumentu stabilizācijas 
nosacījumiem, 1. pielikumā uzskaitītajiem 
manipulatīvas rīcības rādītājiem,
sliekšņiem, lai noteiktu informācijas 
atklāšanas sabiedrībai pienākuma 
piemērošanu emisijas kvotu tirgus 
dalībniekiem, nosacījumiem, lai izstrādātu 
to personu sarakstus, kam ir pieejama 
iekšējā informācija, slieksni un 
nosacījumiem saistībā ar vadītāju 
darījumiem. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darbu laikā organizē 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaicīgi, laikus un pienācīgi nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en
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Pamatojums

Ir divi sliekšņi: viens, kas izteikts ar oglekļa dioksīda ekvivalentu, otrs — ar apmēru no 
nominālās ievadītās siltuma jaudas sadedzināšanas darbībās.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro dalībvalsts, Eiropas 
Komisijas vai jebkuras citas oficiāli 
norīkotas struktūras — vai personas, kas 
rīkojas minēto iestāžu vārdā, — darbībai, 
kura attiecas uz emisijas kvotām un kuru 
veic, īstenojot Savienības klimata politiku.

2. Šo regulu nepiemēro dalībvalsts, Eiropas 
Komisijas vai jebkuras citas oficiāli 
norīkotas struktūras — vai personas, kas 
rīkojas minēto iestāžu vārdā, — darbībai, 
kura attiecas uz emisijas kvotām un kuru 
veic, īstenojot vienīgi Savienības klimata 
politiku.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka svītrošana no darbības jomas attiecas uz struktūrām, kas savā darbībā īsteno 
tikai un vienīgi Savienības klimata politiku, savukārt uz individuāliem valsts ierēdņiem, 
kuriem ir pieejama iekšējā informācija, kas varētu ietekmēt emisijas kvotu tirgu, pilnībā 
attiecas noteikumi par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piemērojot 1. punktu, uzskata, ka 
informācijai ir precīzs raksturs, ja tā norāda 
uz pastāvošu apstākļu kopumu vai tādu 
apstākļu kopumu, par kuriem ir pamats 
uzskatīt, ka tie iestāsies, vai arī bijušu 
notikumu vai notikumu, par ko ir pamats 
uzskatīt, ka tas notiks, un ja tā ir pietiekami 
specifiska, lai ļautu izdarīt secinājumu par 
šā apstākļu kopuma vai notikuma 

2. Piemērojot 1. punktu, uzskata, ka 
informācijai ir precīzs raksturs, ja tā norāda 
uz pastāvošu apstākļu kopumu vai tādu 
apstākļu kopumu, par kuriem ir pamats 
uzskatīt, ka tie iestāsies, vai arī bijušu 
notikumu vai notikumu, par ko ir pamats 
uzskatīt, ka tas notiks, un ja tā ir pietiekami 
specifiska, lai ļautu izdarīt secinājumu par 
šā apstākļu kopuma vai notikuma 
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iespējamo ietekmi uz finanšu instrumentu, 
saistīto preču aktuāllīgumu vai izsolīto 
produktu, kas pamatojas uz emisijas 
kvotām, cenām.

iespējamo ietekmi uz finanšu instrumentu, 
saistīto preču aktuāllīgumu, emisijas 
kvotām vai uz to pamata izsolīto produktu 
cenām.

Or. en

(Skatīt 6. grozījumu, ar ko groza 6. panta 3. punktu.)

Pamatojums

Tiek ieviestas izmaiņas, lai saskaņotu attiecīgo redakciju ar citiem šīs regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai piemērotu 1. punktu, „informācija, 
kas, ja to nodotu atklātībai, varētu 
ievērojami ietekmēt attiecīgo finanšu 
instrumentu, saistīto preču aktuāllīgumu 
vai izsolīto produktu, kas pamatojas uz 
emisijas kvotām, cenas”, ir informācija, ko 
saprātīgs ieguldītājs, iespējams, izmantotu 
kā daļēju pamatu ieguldījumu lēmumiem.

3. Lai piemērotu 1. punktu, „informācija, 
kas, ja to nodotu atklātībai, varētu 
ievērojami ietekmēt attiecīgo finanšu 
instrumentu, saistīto preču aktuāllīgumu, 
emisijas kvotas vai uz to pamata izsolīto 
produktu cenas”, ir informācija, ko 
saprātīgs ieguldītājs, iespējams, izmantotu 
kā daļēju pamatu ieguldījumu lēmumiem.

Or. en

(Skatīt 5. grozījumu, ar ko groza 6. panta 2. punktu.)

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu nepiemēro emisijas kvotu tirgus 
dalībniekam, ja tam piederošo vai tā 
kontrolēto vai atbildības jomā esošo iekārtu 
vai aviācijas darbību emisijas iepriekšējā 
gadā nepārsniedza oglekļa dioksīda 
ekvivalenta minimālo slieksni un ja —
gadījumā, ja tajās veic sadedzināšanas 

Pirmo daļu nepiemēro emisijas kvotu tirgus 
dalībniekam, ja tam piederošo vai tā 
kontrolēto vai atbildības jomā esošo iekārtu 
vai aviācijas darbību emisijas iepriekšējā 
gadā nepārsniedza oglekļa dioksīda 
ekvivalenta 3 miljonu tonnu minimālo 
slieksni un ja — gadījumā, ja tajās veic 
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darbības — to nominālā ievadītā siltuma 
jauda nepārsniedza minimālo slieksni.

sadedzināšanas darbības — to nominālā 
ievadītā siltuma jauda nepārsniedza 
300 MW minimālo slieksni.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu tirgus noteiktību, jau no paša sākuma regulā ir jānosaka sliekšņi atbrīvojumam 
no pienākuma atklāt informāciju. Konkrētie skaitļi tika izraudzīti, lai prasība attiektos vienīgi 
uz lieliem tirgus dalībniekiem, kuru darbība, visticamāk, būtiski ietekmētu cenu veidošanos, 
kas attiecas aptuveni uz 75 % no kopējā kvotu tirgus. Jāņem vērā, ka 3 miljoni tonnu oglekļa 
dioksīda ekvivalenta atbilst 6 „lielām” iekārtām, kas katra emitē 500 000 tonnu gadā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 31. pantu, paredz pasākumus,
nosakot oglekļa dioksīda ekvivalenta
minimālo slieksni un nominālās ievadītās 
siltuma jaudas minimālo slieksni, lai 
varētu piemērot otrajā daļā paredzēto 
atbrīvojumu.

Komisija ir pilnvarota, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar 31. pantu, noteikt
pasākumus, ar ko tiek grozīts oglekļa 
dioksīda ekvivalenta minimālais slieksnis
un nominālās ievadītās siltuma jaudas
minimālais slieksnis, lai varētu piemērot 
otrajā daļā paredzēto atbrīvojumu.
Pieņemot šajā daļā minētos deleģētos 
aktus, Komisija novērtē, vai oglekļa 
dioksīda ekvivalenta minimālais slieksnis 
un nominālās ievadītās siltuma jaudas 
minimālais slieksnis atbilst vajadzībām, 
kuras nosaka jaunākās tehnoloģiju un 
tirgus tendences.

Or. en

Pamatojums

Noteikt sliekšņus jau no paša sākuma ir būtiski svarīgi, lai nodrošinātu skaidrību tirgus 
dalībniekiem un izvairītos no juridiskas nenoteiktības, tomēr ir arī lietderīgi, ka Komisija ir 
pilnvarota grozīt sliekšņus, izmantojot deleģētos aktus, lai tādējādi varētu risināt tirgus 
problēmas (iespējamu nelīdzsvarotību, cenu nestabilitāti utt.) un/vai nodrošināt politiskās 
vajadzības (piemēram, emisiju samazināšana laika gaitā atbilstīgi Savienības klimata 
politikai).
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde var atļaut finanšu 
instrumenta emitentam aizkavēt iekšējās 
informācijas atklāšanu sabiedrībai ar 
noteikumu, ka ir atbilstība šādiem 
nosacījumiem:

5. Kompetentā iestāde var atļaut finanšu 
instrumenta emitentam vai emisijas kvotu 
tirgus dalībniekam aizkavēt iekšējās 
informācijas atklāšanu sabiedrībai ar 
noteikumu, ka ir atbilstība šādiem 
nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Nav nekāda pamata emisijas kvotu tirgus dalībniekam liegt iespēju saņemt oficiālu atļauju 
atlikt iekšējās informācijas atklāšanu uz vēlāku laiku.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Ja Eiropas Savienība piedalās 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā ar 
trešo valsti, šīs sistēmas emisijas kvotām 
un uz to pamata izsolītajiem produktiem ir 
piemērojama šī regula. Vajadzības 
gadījumā Komisija, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar 31. pantu, paredz 
pasākumus, ar kuriem nosaka 
piemērošanas kritērijus.

Or. en

Pamatojums

Tirgus aizsardzība ir jānodrošina arī attiecībā uz tirdzniecības sistēmām, kurās Savienība 
varētu piedalīties nākotnē starptautiska nolīguma rezultātā.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 32. pantu, lai papildinātu 
un grozītu atpirkšanas programmu un 
finanšu instrumentu stabilizācijas 
nosacījumus, šīs regulas definīcijas, 
nosacījumus par to personu sarakstu 
izstrādi, kam ir pieeja iekšējai informācijai, 
nosacījumus saistībā ar vadītāju 
darījumiem un pasākumiem personām, 
kuras sniedz informāciju, kas varētu 
palīdzēt konstatēt šīs regulas pārkāpumus.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 32. pantu, lai papildinātu 
un grozītu atpirkšanas programmu un 
finanšu instrumentu stabilizācijas 
nosacījumus, šīs regulas definīcijas, 
sliekšņus informācijas publiskās 
atklāšanas pienākuma piemērošanai 
emisijas kvotu tirgus dalībniekiem, 
nosacījumus par to personu sarakstu 
izstrādi, kam ir pieeja iekšējai informācijai, 
nosacījumus saistībā ar vadītāju 
darījumiem un pasākumiem personām, 
kuras sniedz informāciju, kas varētu 
palīdzēt konstatēt šīs regulas pārkāpumus.

Or. en

Pamatojums

Emisijas kvotu tirgus dalībniekiem piemērojamie sliekšņi būtu jānorāda kā viens no tiem 
nosacījumiem, kurus Komisija ar deleģētajiem aktiem var papildināt vai grozīt. 


