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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Smernica o zneužívaní trhu 2003/6/ES zaviedla komplexný rámec opatrení na boj proti 
„zneužívaniu trhu“ (obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom). 
Navrhované nariadenie rozširuje rozsah pôsobnosti tohto rámca pre zneužívanie trhu na 
akýkoľvek finančný nástroj, na ktorý sa vzťahuje smernica o trhoch s finančnými nástrojmi, 
pričom jej zámerom je zvýšiť integritu trhu a ochranu investorov a zároveň zabezpečiť 
spoločný súbor pravidiel a rovnocenné podmienky.

Komisia súčasne predložila návrh na prepracovanie smernice o trhoch s finančnými nástrojmi, 
ktorý novo klasifikuje emisné kvóty v rámci systému EÚ obchodovania s emisiami (ETS) ako 
finančný nástroj, čím posúva celý trh EÚ s emisnými kvótami do pôsobnosti nariadenia o 
finančných trhoch.
Kým vyše 80 % trhu s emisnými kvótami je turhom s derivátmi, a preto sa naňho vzťahuje 
smernica o trhu s finančnými nástrojmi a smernica o zneužívaní trhu, nové nariadenie o 
zneužívaní trhu má za cieľ rozšíriť ochranu trhu na primárny trh a neregulované spotové trhy 
s emisnými kvótami, aby sa tým zabránilo podvodným praktikám, ktoré by mohli oslabiť 
dôveru v ETS. Uplatňovala by sa smernica o trhu s finančnými nástrojmi a smernica 
2003/6/ES o zneužívaní trhu, čím by sa celkovo zvýšila bezpečnosť trhu bez toho, že by sa 
zasahovalo do jej účelu, ktorým je aj naďalej znižovanie emisií.

Ak sa emisné kvóty v ETS v rámci revízie smernice o trhu s finančnými nástrojmi 
reklasifikujú na finančné nástroje a emisné kvóty spadajú do rozsahu pôsobnosti rámca o
zneužívaní trhu, je potrebné upraviť niektoré ustanovenia so zreteľom na osobitnú povahu 
týchto nástrojov. 

Preto sa v návrhu nariadenia zavádza osobitné vymedzenie pojmu dôverné informáciie pre 
emisné kvóty. Na rozdiel od tradičných finančných nástrojov sa povinnosť uverejniť dôverné 
informácie nevťahuje na emitenta (tým je poverený verejný orgán, ako napr. Komisia, ktorých 
ciele v oblasti politiky na ochranu klímy by byť obmedzované povinnosťou uverejňovať 
dôverné informácie), ale kladie sa namiesto toho na účastníkov trhu. Informácie, ktoré sa 
majú uverejňovať sa zvyčajne týkajú fyzickej činnosti uverejňujúcej strany, napr. kapacity a 
využitia zariadení.

Spravodajca podporuje návrh Komisie, pokiaľ ide o zahrnutie emisných kvót do rámca 
predpisov o zneužívaní trhu s cieľom zabezpečiť, aby celé organizované obchodovanie 
prebiehalo na regulovaných miestach obchodovania s takmer rovnakými požiadavkami na 
transparentnosť, organizáciu a dohľad nad trhom. Zároveň bolo predložené množstvo 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom zlepšiť efektívnosť návrhu.

Dôležitým aspektom nariadenia je konkrétne to, že z povinnosti uverejňovať dôverné 
informácie sú vyňatí tí účastníci, ktorí pravdepodobne nemajú žiaden významný vplyv na 
tvorbu cien emisných kvót. Komisia má v úmysle stanoviť prostredníctvom delegovaného 
aktu minimálnu prahovú hodnotu pre túto výnimku (vyjadrenú ako ročné emisie CO2 alebo 
tepelný príkon alebo ich kombinácie). 
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V praxi možno očakávať, že na tvorbu cien uhlíka budú mať významný vplyv len informácie 
o činnosti najväčších emitentov v ETS (zvyčajne podniky pôsobiace v energetickom odvetví 
EÚ): odhaduje sa, že 80 % emisií v EÚ vytvára asi len 7 % zariadení (tých „veľkých“, ktoré 
produkujú vyše 500 000 ton CO2 ročne), kým len 20 podnikov vlastní približne polovicu kvót 
pridelených trhu.

Preto by bolo vhodné v záujme toho, aby sa zabránilo trhovej neistote, keby boli vyššie 
uvedené prahové hodnoty výslovne stanovené v texte tohto nariadenia. Spravodajca navrhuje, 
aby boli stanovené prahové hodnoty vo výške 3 milióny ton ekvivalentu oxidu uhličitého a 
300 MW menovitého tepelného príkonu v prípade spaľovacích zariadení s cieľom uložiť 
povinnosť uverejňovania len na najvýznamnejších trhových účastníkov. Pokladá sa však za 
vhodné poveriť Komisiu právomocou upraviť tieto prahové hodnoty prostredníctvom 
delegovaných aktov s cieľom zohľadniť technický rozvoj a vývoj trhu, napr. pokiaľ ide o 
riešenie problému cenovej volatility alebo vnímanej asymetrie trhu.

Je navyše zrejmé, že úradníci Komisie a členských štátov s prístupom k dôverným 
informáciám by mali mať prísny zákaz zúčastniť sa na aktivitáach predstavujúcich 
zneužívanie trhu.

Napokon sa doplňuje ustanovenie, ktorým sa do rozsahu pôsobnosti nariadenia zahŕňajú 
budúce systémy obchodovania s emisiami, na ktorých sa môže EÚ zúčastňovať na základe 
svetových dohôd, aby sa tým zabezpečila rovnaká miera ochrany pre tieto nové trhy, aká je v 
rámci ETS v EÚ. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) V dôsledku klasifikácie emisných 
kvót ako finančné nástroje v rámci 
preskúmania smernice o trhoch s 
finančnými nástrojmi budú tieto nástroje 
takisto patriť do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. V súlade so smernicou o 
systéme EÚ obchodovania s emisiami 
(ETS) sú Komisia, členské štáty a iné 
úradne stanovené orgány okrem iného 
zodpovedné za technické hľadisko 
vydávania emisných kvót, ich bezpoplatné 
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prideľovanie oprávneným priemyselným 
odvetviam novým účastníkom trhu a 
všeobecnejšie za rozvoj a vykonávanie 
rámcovej politiky Únie v oblasti klímy, čo 
sú aspekty, ktoré sú základom dodávania 
emisných kvót nákupcom spĺňajúcim 
podmienky systému EÚ obchodovanias 
emisiami. Tieto verejné orgány majú pri 
výkone týchto úloh prístup k cenovo 
citlivým neverjným informáciám a v 
zmysle smernici o ETS EÚ môžu byť 
nútené  vykonávať isté trhové operácie 
týkajúce sa emisných kvót. Keďže 
Eur´´opska komisia, členské štáty a iné 
úradne stanovené orgány musia byť 
naďalej schopné rozvíjať a vykonávať 
politiku Únie v oblasti klímy, mali by byť 
činnosti tých verejných orgánov týkajúce 
sa emisných kvót vykonávané na účely 
plnenia cieľov tejto politiky vyňaté z 
pôsobnosti tohto nariadenia. Takáto 
výnimka by nemala mať negatívny plvyv 
na celkovú trhovú transparentnosť, 
pretože tieto verejné orgány majú 
zákonnú povinnosť konať takým 
spôsobom, ktorý zabezpečí riadne, 
spravodlivé a nediskriminačné 
uverejňovanie akýchkoľvek nových 
rozhodnutí, vývoja a údajov s cenovo 
citlivou povahou, ako aj prístup k nim. 
Smernica o ETS a jej vykonávacie akty 
ďalej obsahujú opatrenia na ochranu 
spravodlivého a nediskriminačného 
uverejňovania osobitných cenovo citlivých 
informácií, ktoré vlastnia verejné orgány. 
Výnimka platiaca pre verejné orgány 
konajúce na účely politiky Únie v oblasti 
klímy by sa zároveň nemali rozširovať na 
prípady, keď sa tieto verejné orgány 
zapájajú do konania alebo transakcií, 
ktoré nie sú vykonávané pri sledovaní 
politiky Únie v oblasti klímy, alebo keď sa 
fyzické osoby pracujúce pre niektorý z 
týchto orgánov zapájajú do takýchto 
činností alebo transakcií na vlastnú 
zodpovednosť.

Or. en
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(Pozri PDN 2 k bodu odôvodnenia 16.)

Odôvodnenie

Mali by sa lepšie ozrejmiť dôvody a hranice vyňatia verejných orgánov (emitentov emisných 
kvót) z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia v prípadoch, keď vykonávajú svoju činnosť pri 
sledovaní politiky Únie v oblasti klímy. Malo by sa zároveň vysvetliť, že verejní úradníci s 
prístupom k dôverným informáciám o emisných kvótach majú zakázané tieto informácie 
použiť na činnosti, ktoré predstavujú zneužitie trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) V dôsledku zaradenia emisných kvót 
medzi finančné nástroje v rámci 
preskúmania smernice o trhoch s 
finančnými nástrojmi budú tieto nástroje 
takisto patriť do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. Vzhľadom na osobitnú 
povahu týchto nástrojov a štrukturálne 
prvky trhu s uhlíkom je potrebné 
zabezpečiť, aby sa činnosť členských 
štátov, Európskej komisie a ďalších 
oficiálne určených orgánov týkajúca sa 
emisných kvót neobmedzovala pri 
vykonávaní politiky Únie v oblasti klímy. 
Povinnosť uverejňovať dôverné 
informácie sa okrem toho musí adresovať
účastníkom tohto trhu vo všeobecnosti. 
Napriek tomu sa s cieľom zabrániť 
povinnosti trhu predkladať správy, ktoré 
nie sú užitočné, a takisto udržať nákladovú 
efektívnosť predpokladaných opatrení zdá 
nevyhnutné obmedziť regulačný vplyv 
tejto povinnosti len na tie subjekty ETS 
EÚ, pri ktorých vzhľadom na ich veľkosť a 
činnosť možno dôvodne predpokladať, že 
môžu mať významný vplyv na cenu 
emisných kvót. Keď účastníci trhu s 
emisnými kvótami už plnia obdobné 
povinnosti súvisiace s uverejňovaním 
dôverných informácií, najmä na základe 
nariadenia o integrite a transparentnosti 

(16) Keďže značné množstvo neverejných 
cenovo citlivých informácií s vplyvom na 
dopyt po emisných kvótach vlastnia 
individuálni účastníci truh, je vhodné, aby 
povinnosť uverejňovať dôverné informácie 
bola adresovaná účastníkom tohto trhu vo 
všeobecnosti Napriek tomu sa s cieľom 
zabrániť povinnosti trhu predkladať 
správy, ktoré nie sú užitočné, a takisto 
udržať nákladovú efektívnosť 
predpokladaných opatrení zdá nevyhnutné 
obmedziť regulačný vplyv tejto povinnosti 
len na tie subjekty ETS EÚ, pri ktorých 
vzhľadom na ich veľkosť a činnosť možno 
dôvodne predpokladať, že môžu mať 
významný vplyv na cenu emisných kvót. 
Vhodné minimálne hraničné hodnoty na 
účely uplatňovania tejto výnimky by mali 
byť stanovené v texte tohto nariadenia a 
Komisia by mala byť splnomocnená 
prijať opatrenia na úpravu týchto 
minimálnych prahových hodnôt 
prostredníctvom delegovaných aktov. 
Informácie, ktoré sa majú uverejniť, by sa 
mali týkať fyzických operácií 
uverejňujúcej strany a nie jej plánov či 
stratégií týkajúcucich sa kvôt v rámci 
systému obchodovania s emisiami. Keď 
účastníci trhu s emisnými kvótami už plnia 
obdobné povinnosti súvisiace s 
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trhu s energiou (nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. ... o integrite a 
transparentnosti veľkoobchodného trhu s 
energiou), povinnosť uverejňovať dôverné 
informácie týkajúce sa emisných kvót by 
nemala viesť k duplicite povinného 
uverejňovania v podstate rovnakého 
obsahu.

uverejňovaním dôverných informácií, 
najmä na základe nariadenia o integrite a 
transparentnosti trhu s energiou (nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. ... 
o integrite a transparentnosti 
veľkoobchodného trhu s energiou), 
povinnosť uverejňovať dôverné informácie 
týkajúce sa emisných kvót by nemala viesť 
k duplicite povinného uverejňovania v 
podstate rovnakého obsahu.

Or. en

(Pozri PDN 1 k bodu odôvodnenia 15a.)

Odôvodnenie

V záujme trhovej istoty je vhodné, aby boli v texte nariadenia stanovené prahové hodnoty pre 
výnimku z povinnosti uverejniť dôverné informácie a aby boli uvedené v bode odôvodnenia 
spolu s dôvodmi vedúcimi k ch zavedeniu. Je tiež dôležité vyslovene vylúčiť obchodné 
stratégie z informácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uverejňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42) Komisii by sa mala udeliť právomoc 
prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy. Delegované akty by 
sa mali prijať najmä v súvislosti 
s podmienkami pre programy spätného 
výkupu a stabilizáciu finančných nástrojov, 
ukazovateľmi manipulatívneho konania 
uvedenými v prílohe I, hraničnými 
hodnotami pre stanovenie uplatňovania 
povinnosti uverejňovania pre účastníkov 
trhu s emisnými kvótami, podmienkami 
pre zostavovanie zoznamov osôb majúcich 
dôverné informácie a hraničnými 
hodnotami a podmienkami týkajúcimi sa 
transakcií manažérov. Je obzvlášť dôležité, 
aby Komisia vykonávala v rámci svojich 
prípravných prác príslušné konzultácie, a 
to aj na expertnej úrovni. Komisia by pri 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov mala zaručiť súbežné, včasné 
a primerané odoslanie dôležitých 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na 
činnosť členských štátov, Európskej 
komisie alebo akéhokoľvek iného úradne 
povereného subjektu alebo akejkoľvek 
osoby konajúcej v ich mene, ktorá sa týka
emisných kvót a ktorá sa vykonáva pri 
sledovaní politiky Únie v oblasti klímy.

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na 
činnosť členských štátov, Európskej 
komisie alebo akéhokoľvek iného úradne 
povereného subjektu alebo akejkoľvek 
osoby konajúcej v ich mene, ktorá sa týka 
emisných kvót a ktorá sa vykonáva 
výlučne pri sledovaní politiky Únie 
v oblasti klímy.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa ozrejmiť, že vyňatie z rozsahu pôsobnosti sa vzťahuje na orgány konajúce výlučne 
pri sledovaní politiky Únie v oblasti klímy, kým na jednotlivých verejných činiteľov s 
prístupom k dôverným informáciám, ktoré môžu ovplyvniť trh s emisnými kvótami, sa naďalej 
v plnej miere vzťahujú predpisy týkajúce sa zneužitia trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na účely uplatňovania odseku 1 sa 2. Na účely uplatňovania odseku 1 sa 
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informácia považuje za presnú, ak 
označuje súbor okolností, ktoré existujú 
alebo ktorých existenciu možno 
odôvodnene očakávať, alebo udalosť, ktorá 
nastala alebo ktorú možno odôvodnene 
očakávať, a ak je dostatočne konkrétna, 
aby umožnila vyvodiť záver týkajúci sa 
možného vplyvu tohto súboru okolností 
alebo udalosti na ceny finančných 
nástrojov, súvisiacich spotových zmlúv 
týkajúcich sa komodít alebo dražených 
produktov založených na emisných 
kvótach.

informácia považuje za presnú, ak 
označuje súbor okolností, ktoré existujú 
alebo ktorých existenciu možno 
odôvodnene očakávať, alebo udalosť, ktorá 
nastala alebo ktorú možno odôvodnene 
očakávať, a ak je dostatočne konkrétna, 
aby umožnila vyvodiť záver týkajúci sa 
možného vplyvu tohto súboru okolností 
alebo udalosti na ceny finančných 
nástrojov, súvisiacich spotových zmlúv 
týkajúcich sa komodít, emisných kvót
alebo dražených produktov na nich 
založených .

Or. en

(Pozri PDN 6 k článku 6 ods. 3.)

Odôvodnenie

Úprava sa zavádza s cieľom zosúladiť znenie s ostatnými ustanoveniami nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na účely uplatňovania odseku 1 
informácia, ktorá by, ak by sa uverejnila, 
pravdepodobne mala významný vplyv na 
ceny finančných nástrojov, súvisiacich 
spotových zmlúv týkajúcich sa komodít 
alebo dražených produktov založených na 
emisných kvótach, znamená informáciu, 
ktorú by obozretný investor 
pravdepodobne použil ako súčasť základu 
pre svoje investičné rozhodnutia.

3. Na účely uplatňovania odseku 1 
informácia, ktorá by, ak by sa uverejnila, 
pravdepodobne mala významný vplyv na 
ceny finančných nástrojov, súvisiacich 
spotových zmlúv týkajúcich sa komodít, 
emisných kvót alebo dražených produktov 
na nich založených , znamená informáciu, 
ktorú by obozretný investor 
pravdepodobne použil ako súčasť základu 
pre svoje investičné rozhodnutia.

Or. en

(Pozri PDN 5 k článku 6 ods. 2.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prvý pododsek sa nevzťahuje na 
účastníkov trhu s emisnými kvótami, v 
prípade zariadení alebo činností v oblasti 
letectva, ktoré vlastní, kontroluje alebo za 
ktoré zodpovedá a ktoré v 
predchádzajúcom roku mali emisie pod 
úrovňou minimálnej hraničnej úrovne 
ekvivalentu oxidu uhličitého, a v prípade, 
že vykonávajú spaľovacie činnosti, mali 
menovitý tepelný príkon nepresahujúci 
minimálnu hraničnú úroveň.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na 
účastníkov trhu s emisnými kvótami, v 
prípade zariadení alebo činností v oblasti 
letectva, ktoré vlastní, kontroluje alebo za 
ktoré zodpovedá a ktoré v 
predchádzajúcom roku mali emisie pod 
úrovňou minimálnej hraničnej úrovne vo 
výške 3 milióny ton ekvivalentu oxidu 
uhličitého, a v prípade, že vykonávajú 
spaľovacie činnosti, mali menovitý tepelný 
príkon nepresahujúci minimálnu hraničnú 
úroveň 300 MW.

Or. en

Odôvodnenie

Na zvýšenie trhovej istoty je vhodné ustanoviť hraničné hodnoty pre výnimku z povinnosti 
uverejňovať dôverné informácie od začiatku už v texte nariadenia. Konkrétne čísla boli 
vybraté tak, aby sa táto povinnosť vzťahovala iba na veľkých účastníkov trhu, ktorých činnosti 
pravdepodobne majú významný vplyv na tvorbu cien a ktoré pokrývajú približne 75 % 
celkového trhu s kvótami. Pripomíname, že 3 milióny ekvivalentu oxidu uhličitého zodpovedá 
6 „veľkým“ zariadeniam, z ktorých každé produkuje 500 000 ton emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 31 
opatrenia, ktorým sa stanoví minimálna 
hraničná úroveň ekvivalentu oxidu 
uhličitého a minimálna hraničná úroveň 
menovitého tepelného príkonu na účely 
uplatnenia výnimky uvedenej v druhom 
pododseku.

Komisia je splnomocnená prijímať 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
súlade s článkom 31 opatrenia, ktorým sa 
upravuje minimálna hraničná úroveň 
ekvivalentu oxidu uhličitého a minimálna 
hraničná úroveň menovitého tepelného 
príkonu na účely uplatnenia výnimky 
uvedenej v druhom pododseku. Komisia 
pri prijímaní delegovaného aktu 
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uvedeného v tomto pododseku zhodnotí, či 
úprava minimálnej hraničnej hodnoty 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo 
minimálnej hraničnej úrovne menovitého 
tepelného príkonu odpovedá potrebám 
plynúcim z nového technického a 
trhového vývoja.

Or. en

Odôvodnenie

Kým stanovovanie hraničnej hodnoty už na začiatku je užitočné v záujme zabezpečenia väčšej 
zrozumiteľnosti pre účastníkov trhu a zabránanie právnej neistote, je tiež vhodné, aby bola 
Komisia splnomocnená upravovať tieto hraničné hodnoty prostredníctvom delegovaného 
aktu, čím sa budú môcť riešiť trhové problémy (vnímané asymetrie,cenová volatilita, atď.) 
a/alebo potreby politiky (ako napr. postupné znižovanie emisií vďaka politike Únie v oblasti 
klímy).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušný orgán môže emitentovi 
finančných nástrojov povoliť odklad 
uverejnenia dôverných informácií za 
predpokladu, že sú splnené tieto 
podmienky:

5. Príslušný orgán môže emitentovi 
finančného nástroja alebo účastníkovi 
trhu s emisnými kvótami povoliť odklad 
uverejnenia dôverných informácií za 
predpokladu, že sú splnené tieto 
podmienky:

Or. en

Odôvodnenie

Nie je dôvod, prečo by účastníci trhu s emisnými kvótami mali byť vylúčení z možnosti získať 
oficiálne povolenie na odklad uverejnenia dôverných informácí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Ak sa Európska únia zúčastňuje na 
systéme obchodovania s emisiami s treťou 
krajinou, na emisné kvóty v rámci tohto 
systému a na dražené produkty na ňom 
založené sa vzťahuje rozsah pôsobnosti 
tohto nariadenia. V prípade potreby 
Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaných aktov v súade s článkom 31 
opatrenia ustanovujúce kritériá pre 
vylúčenie.

Or. en

Odôvodnenie
Trhová ochrana by mala byť zaručená aj pre systémy obchodovania, na ktorých samôže Únia 
v budpúnosti zúčastniť na základe globálnych dohôd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia má právomoc prijať delegované 
akty v súlade s článkom 32 týkajúce sa 
doplnenia a zmeny a doplnenia podmienok 
pre programy spätného výkupu a 
stabilizáciu finančných nástrojov, 
vymedzení pojmov v tomto nariadení, 
podmienok na zostavovanie zoznamov 
osôb majúcich dôverné informácie, 
podmienok týkajúcich sa transakcií 
manažérov a opatrení pre osoby, ktoré
poskytujú informácie, ktoré môžu viesť k 
odhaleniu porušení tohto nariadenia.

Komisia má právomoc prijať delegované 
akty v súlade s článkom 32 týkajúce sa 
doplnenia a zmeny a doplnenia podmienok 
pre programy spätného výkupu a 
stabilizáciu finančných nástrojov, 
vymedzení pojmov v tomto nariadení, 
hraničných hodnôt pre určenie 
uplatňovania povinnosti uverejňovania 
informácií vzťahujúcej sa na účastníkov 
trhu s emisnými kvótami, podmienok na 
zostavovanie zoznamov osôb majúcich 
dôverné informácie, podmienok týkajúcich 
sa transakcií manažérov a opatrení pre 
osoby, ktoré poskytujú informácie, ktoré 
môžu viesť k odhaleniu porušení tohto 
nariadenia.



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

SK

Or. en

Odôvodnenie

Hraničné hodnoty emisií by mali byť uvedené medzi ustanoveniami, ktoré môže Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov doplniť alebo pozmeniť.


