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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku (MAD) 2003/6/WE wprowadziła kompleksowe ramy 
zwalczania nadużyć na rynku (wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na 
rynku).  Wniosek dotyczący rozporządzenia poszerza zakres ram regulacyjnych dotyczących 
nadużyć na rynku o wszystkie instrumenty finansowe objęte dyrektywą w sprawie rynków 
instrumentów finansowych (MiFID) i zmierza do zwiększenia integralności rynków oraz 
ochrony inwestorów przy jednoczesnym zapewnieniu jednolitego zbioru przepisów i równych 
warunków działalności.

Proponowane jednocześnie przez Komisję przekształcenie dyrektywy MiFID przewiduje 
zmianę klasyfikacji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu emisjami (ETS) 
jako instrumentów handlowych, przez co czyni cały unijny rynek uprawnień do emisji 
przedmiotem rozporządzenia w sprawie rynków finansowych.
Podczas gdy 80% rynku uprawnień do emisji stanowi rynek pochodny, w związku z czym jest 
on już objęty zakresem dyrektywy MiFID i dyrektywy MAD, nowe rozporządzenie w 
sprawie nadużyć na rynku służy rozszerzeniu ochrony rynkowej na rynek pierwotny i 
nieregulowane rynki kasowe uprawnień do emisji w celu uniknięcia nieuczciwych praktyk, 
które mogą podważyć zaufanie do systemu handlu emisjami. Zastosowanie miałaby 
dyrektywa MiFID oraz dyrektywa 2003/6/WE w sprawie nadużyć na rynku, co podniosłoby 
bezpieczeństwo rynku bez ingerowania w jego cel, którym pozostaje ograniczenie emisji.

Jeżeli uprawnienia do emisji w ramach ETS zostaną przeklasyfikowane jako instrumenty 
finansowe w ramach przeglądu MiFID, w związku z czym zostaną one objęte zakresem ram 
regulacyjnych dotyczących nadużyć na rynku, niezbędne będzie dostosowanie przepisów w 
celu uwzględnienia specyfiki tych instrumentów. 

Dlatego też wniosek dotyczący rozporządzenia wprowadza specjalną definicję informacji 
poufnych dotyczących uprawnień do emisji. W przeciwieństwie do tradycyjnych 
instrumentów finansowych obowiązek ujawniania informacji poufnych nie spoczywa na 
emitencie (odpowiedzialny organ publiczny, jak np. Komisja, którego celom politycznym w 
dziedzinie klimatu nie powinien zagrażać obowiązek ujawniania informacji), ale w zamian 
podlegają mu uczestnicy rynku. Informacja, która ma zostać ujawniona, dotyczy zazwyczaj 
rzeczywistej działalności strony ujawniającej, jak np. potencjału i wykorzystania instalacji.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera wniosek Komisji w odniesieniu do włączenia 
uprawnień do emisji w ramy regulacyjne dotyczące nadużyć na rynku w celu 
zagwarantowania, że wszelki zorganizowany obrót jest prowadzony w regulowanych 
systemach obrotu o niemal identycznych wymogach przejrzystości, organizacji i nadzoru 
rynkowego. Jednocześnie przedstawiono szereg poprawek służących zwiększeniu 
efektywności wniosku.

Szczególnie ważnym aspektem rozporządzenia jest przewidziane w nim zwolnienie z 
obowiązku ujawniania informacji poufnych tych uczestników rynku, którzy zdają się nie mieć 
poważnego wpływu na kształtowanie się cen uprawnień do emisji. Komisja zamierza 
wprowadzić minimalny próg uprawniający do zwolnienia (wyrażony w wartości rocznych 
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emisji CO2  lub mocy cieplnej, bądź kombinacji tych dwóch parametrów) w drodze aktów 
delegowanych.  

W praktyce można oczekiwać, że jedynie informacje dotyczące działalności największych 
emitentów w ETS (należących zazwyczaj do unijnego sektora energii) mogą mieć wpływ na 
kształtowanie się cen uprawnień do emisji: szacuje się, że w UE jedynie blisko 7% instalacji 
(tych największych, emitujących ponad 500 000 ton CO2 rocznie) jest odpowiedzialnych za 
80% emisji, podczas gdy tylko 20 przedsiębiorstw posiada blisko połowę uprawnień do emisji 
przeznaczonych na rynek.

Dlatego, aby uniknąć niepewności, należałoby od samego początku wyraźnie określić 
wspomniane wyżej progi w tekście rozporządzenia. Sprawozdawca proponuje ustalić ten próg 
w wysokości ekwiwalentu 3 mln ton dwutlenku węgla oraz 300 MW nominalnej mocy 
cieplnej wytwarzanej w procesie spalania w celu nałożenia obowiązku ujawniania informacji 
jedynie na największe podmioty rynkowe. Wydaje się jednak właściwe, by przyznać Komisji 
uprawnienia do zmiany tych progów w drodze aktów delegowanych w celu uwzględnienia 
postępu technologicznego i zmian na rynku, tak by np. zapobiegać wahaniom cen i widocznej 
asymetrii na rynku.

Ponadto sprecyzowano, że urzędnikom Komisji i państw członkowskich posiadającym dostęp 
do informacji poufnych należy wyraźnie zakazać udziału w praktykach prowadzących do 
nadużyć na rynku. 

Dodano także przepis służący włączeniu w zakres rozporządzenia przyszłych systemów 
handlu emisjami, w których UE może uczestniczyć w wyniku globalnych porozumień, tak by 
zapewnić tym nowym rynkom taki sam poziom ochrony rynkowej, jaki ma zastosowanie do 
unijnego systemu handlu emisjami.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W następstwie sklasyfikowania 
uprawnień do emisji jako instrumentów 
finansowych w ramach przeglądu 
dyrektywy w sprawie rynków 
instrumentów finansowych instrumenty te 
będą również podlegać niniejszemu 
rozporządzeniu. W myśl dyrektywy w 
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sprawie unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS) Komisja 
Europejska, państwa członkowskie oraz 
inne oficjalnie wyznaczone organy są 
odpowiedzialne między innymi za 
techniczny aspekt wydawania uprawnień 
do emisji, ich bezpłatne przyznawanie 
kwalifikującym się sektorom przemysłu i 
nowym uczestnikom rynku, a ogólniej – za 
opracowanie i wdrażanie unijnych ram 
polityki w dziedzinie klimatu stanowiącej 
podstawę wydawania uprawnień do emisji 
nabywcom podlegającym EU ETS. W 
ramach wykonywania tych obowiązków 
wspomniane organy publiczne mają 
dostęp do niejawnych informacji 
mających potencjalnie wpływ na 
kształtowanie się cen, zaś w myśl 
dyrektywy EU ETS mogą być zobowiązane 
do wykonywania pewnych operacji 
rynkowych związanych z uprawnieniami 
do emisji.  Aby zapewnić zdolność Komisji 
Europejskiej, państw członkowskich i 
innych oficjalnie wyznaczonych organów 
do opracowywania i prowadzenia polityki 
w dziedzinie klimatu, działalność tych 
organów publicznych służąca wyłącznie 
realizacji tej polityki i dotycząca 
uprawnień do emisji powinna zostać 
wyłączona z zakresu obowiązywania tego 
rozporządzenia. Takie wyłączenie nie 
powinno mieć ujemnego wpływu na 
ogólną przejrzystość na rynku, gdyż na 
tych organach publicznych spoczywają 
statutowe obowiązki, by działać w celu 
zapewnienia zorganizowanego, uczciwego 
i niedyskryminującego ujawniania i 
dostępu do wszelkich nowych decyzji, 
zmian i danych, które mogą wpływać na 
ceny.  Co więcej, w ramach dyrektywy EU 
ETS i jej aktów wykonawczych 
przewidziano zabezpieczenia w zakresie 
uczciwego i niedyskryminującego 
ujawniania znajdujących się w posiadaniu 
organów publicznych szczegółowych 
informacji mogących mieć wpływ na ceny.
Jednocześnie wyłączenie z zakresu 
obowiązywania rozporządzenia organów 
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publicznych realizujących politykę Unii w 
dziedzinie klimatu nie powinno dotyczyć 
przypadków, w których te organy 
publiczne uczestniczą w działaniach lub 
transakcjach, które nie służą realizacji 
unijnej polityki w dziedzinie klimatu, lub 
gdy osoby fizyczne pracujące dla jednego 
z tych organów uczestniczą w działaniach 
lub transakcjach na własny rachunek. 

Or. en

(Zob. poprawka 2 do punktu 16 preambuły).

Uzasadnienie

Należy dokładniej sprecyzować powody i limity wyłączenia organów publicznych (emitentów 
uprawnień do emisji) z zakresu tego rozporządzenia wówczas, gdy działania są podejmowane 
w ramach realizacji polityki Unii w dziedzinie klimatu. Należy również wyjaśnić, że 
urzędnicy organów publicznych posiadający dostęp do informacji poufnych dotyczących 
uprawnień do emisji podlegają zakazowi ich wykorzystywania do praktyk powodujących 
nadużycia na rynku.  

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W następstwie sklasyfikowania 
uprawnień do emisji jako instrumentów 
finansowych w ramach przeglądu 
dyrektywy w sprawie rynków 
instrumentów finansowych, instrumenty 
te będą również podlegać niniejszemu 
rozporządzeniu. Mając na uwadze 
specyficzny charakter tych instrumentów 
oraz cechy strukturalne rynku uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla, konieczne jest 
zapewnienie, aby działalność państw 
członkowskich, Komisji Europejskiej oraz 
innych oficjalnie wyznaczonych organów 
w zakresie uprawnień do emisji, nie była 
ograniczona podczas realizacji unijnej 
polityki w zakresie klimatu. Ponadto

(16) Ponieważ indywidualni uczestnicy 
rynku posiadają wiele niejawnych 
informacji mogących kształtować ceny i  
mających wpływ na popyt na uprawnienia 
do emisji, obowiązek podania informacji 
poufnych do wiadomości publicznej 
powinien dotyczyć ogółu uczestników 
rynku  Niemniej jednak, aby uniknąć 
narażenia rynku na zgłaszanie informacji, 
które nie są użyteczne oraz aby zachować 
efektywność kosztową przewidzianego 
działania, konieczne wydaje się 
ograniczenie wpływu regulacyjnego tego 
obowiązku jedynie do tych operatorów EU 
ETS, od których — ze względu na ich 
wielkość i działalność — można 
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obowiązek podania informacji poufnych do 
wiadomości publicznej powinien dotyczyć 
ogółu uczestników rynku. Niemniej 
jednak, aby uniknąć narażenia rynku na 
zgłaszanie informacji, które nie są 
użyteczne oraz aby zachować efektywność 
kosztową przewidzianego działania, 
konieczne wydaje się ograniczenie wpływu 
regulacyjnego tego obowiązku jedynie do 
tych operatorów EU ETS, od których — ze 
względu na ich wielkość i działalność —
można racjonalnie oczekiwać, że będą oni 
w stanie mieć znaczący wpływ na ceny 
uprawnień do emisji. W przypadku, gdy 
uczestnicy rynku handlu uprawnieniami do 
emisji już spełnili równorzędne obowiązki 
dotyczące podania informacji poufnych do 
publicznej wiadomości, w szczególności 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
integralności i przejrzystości rynku energii 
(rozporządzeniem (UE) nr … Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii), obowiązek podania do 
publicznej wiadomości informacji 
poufnych dotyczących uprawnień do emisji 
nie powinien powodować podwojenia 
obowiązkowych ujawnień o zasadniczo 
takiej samej treści.

racjonalnie oczekiwać, że będą oni w 
stanie mieć znaczący wpływ na ceny 
uprawnień do emisji. Odpowiednie 
minimalne progi ustanowione w celu 
stosowania tego wyłączenia powinny 
zostać zatem zawarte w tekście niniejszego 
rozporządzenia, zaś Komisja powinna być 
uprawniona do przyjmowania środków 
zmieniających te progi minimalne w 
drodze aktów delegowanych. Informacje 
mające zostać ujawnione powinny 
dotyczyć rzeczywistej działalności strony 
ujawniającej, a nie jej planów i strategii 
obrotu uprawnieniami do emisji.  W 
przypadku, gdy uczestnicy rynku handlu 
uprawnieniami do emisji już spełnili 
równorzędne obowiązki dotyczące podania 
informacji poufnych do publicznej 
wiadomości, w szczególności zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie integralności i 
przejrzystości rynku energii 
(rozporządzeniem (UE) nr … Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii), obowiązek podania do 
publicznej wiadomości informacji 
poufnych dotyczących uprawnień do emisji 
nie powinien powodować podwojenia 
obowiązkowych ujawnień o zasadniczo 
takiej samej treści.

Or. en

(Zob. poprawka 1 do punktu 15a preambuły).

Uzasadnienie

Dla zagwarantowania pewności rynkowej w tekście rozporządzenia i w treści preambuły 
należy ustanowić progi stosowane do zwolnienia w obowiązku ujawniania informacji 
poufnych, wraz z podaniem przyczyn, dla których zostały one wprowadzone. Ważne jest 
również wyraźne wyłączenie strategii obrotu z zakresu informacji, których ujawnienie jest 
wymagane.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu. W 
szczególności należy przyjąć akty 
delegowane dotyczące warunków 
programów odkupu i stabilizacji 
instrumentów finansowych, wskaźników 
zachowań manipulacyjnych wymienionych 
w załączniku 1, progu określania 
zastosowania obowiązku podawania do 
publicznej wiadomości do uczestników 
rynku uprawnień do emisji, warunków 
sporządzania wykazów osób mających 
dostęp do informacji poufnych oraz progu i 
warunków dotyczących transakcji 
dokonywanych przez kadrę kierowniczą. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami. Podczas sporządzania i 
przygotowywania projektów aktów 
delegowanych, Komisja powinna zadbać o 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(42) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu. W 
szczególności należy przyjąć akty 
delegowane dotyczące warunków 
programów odkupu i stabilizacji 
instrumentów finansowych, wskaźników 
zachowań manipulacyjnych wymienionych 
w załączniku 1, progów określania 
zastosowania obowiązku podawania do 
publicznej wiadomości do uczestników 
rynku uprawnień do emisji, warunków 
sporządzania wykazów osób mających 
dostęp do informacji poufnych oraz progu i 
warunków dotyczących transakcji 
dokonywanych przez kadrę kierowniczą. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami. Podczas sporządzania i 
przygotowywania projektów aktów 
delegowanych, Komisja powinna zadbać o 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

 Istnieją dwa progi: jeden wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla, zaś drugi jako 
nominalna moc cieplna uzyskana w procesie spalania.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do działalności państwa 
członkowskiego, Komisji Europejskiej lub 
innego oficjalnie wyznaczonego organu 
lub osoby działającej w ich imieniu, 
dotyczącej uprawnień do emisji i podjętej 
w ramach realizacji unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu.

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do działalności państwa 
członkowskiego, Komisji Europejskiej lub 
innego oficjalnie wyznaczonego organu 
lub osoby działającej w ich imieniu, 
dotyczącej uprawnień do emisji i podjętej 
wyłącznie w ramach realizacji unijnej 
polityki przeciwdziałania zmianie klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że wyłączenie z zakresu obowiązywania rozporządzenia dotyczy 
organów działających wyłącznie w celu realizacji polityki Unii w dziedzinie klimatu, podczas 
gdy indywidualni urzędnicy organów publicznych mający dostęp do informacji poufnych 
mogących mieć wpływ na rynek uprawnień do emisji są w dalszym ciągu w pełni objęci 
przepisami dotyczącymi nadużyć na rynku. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów stosowania ust. 1, informacje 
uznaje się za określone w sposób 
precyzyjny, jeżeli wskazują one na szereg 
okoliczności, które istnieją lub można 
zasadnie oczekiwać, że zaistnieją lub na 
zdarzenie, które miało miejsce lub można 
zasadnie oczekiwać, że będzie miało 
miejsce, oraz jeżeli informacje te są w 
wystarczającym stopniu szczegółowe, aby 
można było wyciągnąć z nich wnioski co 
do prawdopodobnego wpływu tego szeregu 
okoliczności lub zdarzenia na ceny 
instrumentów finansowych, powiązanych 
kontraktów towarowych na rynku 

2. Dla celów stosowania ust. 1, informacje 
uznaje się za określone w sposób 
precyzyjny, jeżeli wskazują one na szereg 
okoliczności, które istnieją lub można 
zasadnie oczekiwać, że zaistnieją lub na 
zdarzenie, które miało miejsce lub można 
zasadnie oczekiwać, że będzie miało 
miejsce, oraz jeżeli informacje te są w 
wystarczającym stopniu szczegółowe, aby 
można było wyciągnąć z nich wnioski co 
do prawdopodobnego wpływu tego szeregu 
okoliczności lub zdarzenia na ceny 
instrumentów finansowych, powiązanych 
kontraktów towarowych na rynku 



PE485.944v01-00 10/13 PA\896251PL.doc

PL

kasowym lub sprzedawanych na aukcji 
produktów opartych na uprawnieniach do 
emisji.

kasowym, uprawnień do emisji lub 
sprzedawanych na aukcji produktów na 
nich opartych.

Or. en

(Zob. poprawka 6 do art. 6 ust. 3).

Uzasadnienie

Wprowadzona zmiana służy uspójnieniu brzmienia ustępu z innymi przepisami tego 
rozporządzenia. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla celów stosowania ust. 1, 
„informacje, które w przypadku podania 
ich do wiadomości publicznej miałyby 
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny” 
instrumentów finansowych, powiązanych 
kontraktów towarowych na rynku 
kasowym lub sprzedawanych na aukcji 
produktów opartych na uprawnieniach do 
emisji oznaczają informacje, których 
rozsądny inwestor prawdopodobnie użyłby 
jako część podstawy do podjęcia decyzji 
inwestycyjnych.

3. Dla celów stosowania ust. 1, 
„informacje, które w przypadku podania 
ich do wiadomości publicznej miałyby 
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny” 
instrumentów finansowych, powiązanych 
kontraktów towarowych na rynku 
kasowym, uprawnień do emisji lub 
sprzedawanych na aukcji produktów na 
nich opartych oznaczają informacje, 
których rozsądny inwestor 
prawdopodobnie użyłby jako część 
podstawy do podjęcia decyzji 
inwestycyjnych.

Or. en

(Zob. poprawka 5 do art. 6 ust. 2).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwszy akapit nie ma zastosowania do 
uczestnika rynku handlu uprawnieniami do 

Pierwszy akapit nie ma zastosowania do 
uczestnika rynku handlu uprawnieniami do 
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emisji, w przypadku którego instalacje lub 
działania lotnicze, które posiada, 
kontroluje lub za które jest 
odpowiedzialny, nie przekroczyły w 
poprzednim roku minimalnego progu 
emisji dwutlenku węgla, oraz - w 
przypadku prowadzenia procesów spalania 
– którego nominalna moc cieplna nie 
przekroczyła progu minimalnego.

emisji, w przypadku którego instalacje lub 
działania lotnicze, które posiada, 
kontroluje lub za które jest 
odpowiedzialny, nie przekroczyły w 
poprzednim roku minimalnego progu 
emisji w wysokości 3 mln ton dwutlenku 
węgla, oraz - w przypadku prowadzenia 
procesów spalania – którego nominalna 
moc cieplna nie przekroczyła progu 
minimalnego 300 MW.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność rynkową, należy od początku ustanowić w tekście 
rozporządzenia progi stosowane do zwolnienia w obowiązku ujawniania informacji poufnych. 
Te konkretne dane liczbowe zostały wybrane, aby uwzględnić jedynie dużych uczestników 
rynku, których działalność może mieć potencjalny wpływ na kształtowanie cen, obejmując w 
przybliżeniu 75% całego rynku uprawnień. Należy zauważyć, że 3 mln ekwiwalentu dwutlenku 
węgla odpowiadają 6 „dużym” instalacjom, z których każda emituje 500 000 ton. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje – w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 31 – środki 
ustanawiające minimalny próg ilości 
ekwiwalentu dwutlenku węgla oraz 
minimalny próg nominalnej mocy cieplnej 
do celów stosowania zwolnienia, o którym 
mowa w drugim akapicie.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania – w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 31 – środków 
zmieniających minimalny próg ilości 
ekwiwalentu dwutlenku węgla oraz 
minimalny próg nominalnej mocy cieplnej 
do celów stosowania zwolnienia, o którym 
mowa w drugim akapicie.  Przyjmując akt 
delegowany, o którym mowa w niniejszym 
akapicie, Komisja ocenia, czy zmiana 
minimalnego progu ekwiwalentu 
dwutlenku węgla lub minimalnego progu 
nominalnej mocy cieplnej odpowiada 
potrzebom wynikającym z postępu 
technologicznego i przemian rynkowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Choć ustanowienie od początku progów jest ważne dla zapewnienia uczestnikom rynku 
większej przejrzystości i uniknięcia niepewności prawnej, w dalszym ciągu stosowne jest 
nadanie Komisji uprawnień do zmiany progów w drodze aktów delegowanych, tak by mogła
ona odpowiednio reagować na problemy rynkowe (stwierdzone asymetrie, niestabilność 
cenową itp.) oraz potrzeby w zakresie polityki (takie jak obniżenie emisji w czasie 
wyznaczonym w ramach polityki Unii w dziedzinie klimatu).  

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ może zezwolić 
emitentowi instrumentów finansowych na 
opóźnienie podania informacji poufnych 
do wiadomości publicznej, o ile spełnione 
są następujące warunki:

5. Właściwy organ może zezwolić 
emitentowi instrumentów finansowych lub 
uczestnikowi rynku uprawnień do emisji 
na opóźnienie podania informacji poufnych 
do wiadomości publicznej, o ile spełnione 
są następujące warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodów, by uczestnicy rynku uprawnień do emisji byli pozbawieni możliwości 
otrzymania oficjalnego pozwolenia na opóźnienie ujawnienia informacji poufnych. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy Unia Europejska 
uczestniczy w systemie handlu emisjami z 
krajem trzecim, uprawnienia do emisji w 
ramach tego systemu i oparte na nich 
produkty sprzedawane na aukcji są objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia. Gdy 
zachodzi taka konieczność, Komisja 
przyjmuje w drodze aktów delegowanych, 
zgodnie z art. 31, środki ustanawiające 
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kryteria ich włączenia. 

Or. en

Uzasadnienie
Należy zapewnić ochronę rynkową również w przypadku systemów handlu, w których Unia 
może w przyszłości uczestniczyć na mocy globalnych porozumień. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 32 
dotyczących uzupełniania i zmiany 
warunków programów odkupu i stabilizacji 
instrumentów finansowych, definicji 
zawartych w niniejszym rozporządzeniu, 
warunków sporządzania wykazów osób 
mających dostęp do informacji poufnych, 
warunków dotyczących transakcji 
dokonywanych przez kadrę kierowniczą 
oraz uzgodnień dotyczących osób, które 
przekazują informacje mogące prowadzić 
do wykrycia naruszeń przepisów 
niniejszego rozporządzenia.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 32 
dotyczących uzupełniania i zmiany 
warunków programów odkupu i stabilizacji 
instrumentów finansowych, definicji 
zawartych w niniejszym rozporządzeniu, 
progów określających stosowanie 
obowiązku publicznego ujawniania 
informacji uczestnikom rynku uprawnień 
do emisji, warunków sporządzania 
wykazów osób mających dostęp do 
informacji poufnych, warunków 
dotyczących transakcji dokonywanych 
przez kadrę kierowniczą oraz uzgodnień 
dotyczących osób, które przekazują 
informacje mogące prowadzić do wykrycia 
naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Progi emisji powinny zostać wymienione w przepisach, które Komisja może uzupełnić lub 
zmienić w drodze aktów delegowanych.  


