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KORT BEGRUNDELSE

Ved markedsmisbrugsdirektivet (MAD) 2003/6/EF blev der indført en omfattende ramme for 
håndtering af "markedsmisbrug" (insiderhandel og kursmanipulation). I den foreslåede 
forordning udvides anvendelsesområdet for rammen for markedsmisbrug til alle finansielle 
instrumenter, der er omfattet af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID), 
med henblik på at øge markedsintegriteten og investorbeskyttelsen, samtidig med at der sikres 
et fælles regelsæt og lige konkurrencevilkår.

Ved omarbejdningen af direktivet om markeder for finansielle instrumenter, som 
Kommissionen samtidig foreslår, omklassificeres emissionskvoter under EU's 
emissionshandelsordning (ETS) til finansielle instrumenter, hvorved hele EU's marked for 
emissionskvoter bliver omfattet af finansmarkedsreguleringen.
Mens over 80 % af markedet for emissionskvoter er et derivatmarked og derfor allerede er 
omfattet af MiFID og direktivet om markedsmisbrug, tager den nye forordning om 
markedsmisbrug sigte på at udvide markedsbeskyttelsen til primærmarkedet og uregulerede 
markeder for emissionskvoter for at forebygge svigagtige praksisser, der kunne undergrave 
tilliden til emissionshandelsordningen. MiFID og direktiv 2003/6/EF om markedsmisbrug 
ville finde anvendelse og dermed opgradere markedssikkerheden uden at påvirke formålet, 
som forbliver begrænsning af emissionerne.

Hvis emissionskvoter under emissionshandelsordningen omklassificeres til finansielle 
instrumenter som led i revisionen af MiFID-direktivet, og emissionskvoter falder ind under 
anvendelsesområdet for reglerne mod markedsmisbrug, skal bestemmelserne tilpasses under 
hensyntagen til disse instrumenters særlige karakter. 

Derfor indføres der i forslaget til forordning en specifik definition af intern viden for 
emissionskvoter. I modsætning til hvad der gælder for traditionelle finansielle instrumenter, 
påhviler forpligtelsen til at offentliggøre intern viden ikke emittenten (den ansvarlige 
offentlige myndighed som f.eks. Kommissionen, hvis klimapolitiske mål ikke bør hæmmes af 
forpligtelser til at offentliggøre viden), men i stedet deltagerne på markedet. De oplysninger, 
der skal offentliggøres, vil normalt vedrøre den offentliggørende parts fysiske aktivitet som 
f.eks. anlæggenes kapacitet og anvendelse.

Ordføreren for udtalelsen støtter Kommissionens forslag, når det gælder inkorporeringen af 
emissionskvoter i reglerne mod markedsmisbrug, hvorved det sikres, at al organiseret handel 
sker på regulerede markedspladser med næsten identiske krav til gennemskuelighed, 
organisation og markedstilsyn. Samtidig er der fremsat en række ændringsforslag for at 
forbedre forslagets effektivitet.

Et vigtigt aspekt af forordningen er navnlig, at den fastsætter en undtagelse fra forpligtelsen 
til at offentliggøre intern viden for markedsaktører, der sandsynligvis ikke har væsentlig 
indflydelse på prisfastsættelsen for emissionskvoter. Kommissionen agter at fastsætte en 
minimumstærskel for undtagelsen (udtrykt i årlige CO2-emissioner eller termisk effekt eller 
en kombination heraf) i en delegeret retsakt. 
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I praksis er det kun oplysninger om virksomheden hos de største udledere af drivhusgasser i 
emissionshandelsordningen (der typisk tilhører EU's energisektor), der kan forventes at have 
væsentlig indflydelse på fastsættelsen af kulstofprisen: det anslås, at det i EU kun er ca. 7 % 
af anlæggene (hvoraf de "store" udleder over 500 000 t CO2 om året), der tegner sig for 80 % 
af emissionerne, mens kun tyve virksomheder besidder næsten halvdelen af de kvoter, der er 
tildelt på markedet.

For at forebygge uvished på markedet ville det være hensigtsmæssigt, hvis de ovennævnte 
tærskler fra begyndelsen udtrykkeligt blev fastsat i forordningen. Ordføreren foreslår, at 
tærsklerne fastsættes til 3 mio. t kuldioxidækvivalent og 300 MW nominel termisk effekt, 
således at kun de mest relevante markedsaktører forpligtes til at offentliggøre oplysninger. 
Det anses dog for hensigtsmæssigt at tillægge Kommissionen beføjelser til at ændre disse 
tærskler ved delegerede retsakter med henblik på at tage hensyn til den teknologiske 
udvikling og udviklingen på markedet, for eksempel for at adressere prisudsving eller 
opfattede markedsasymmetrier.

Desuden præciseres det, at der udtrykkeligt bør fastsættes et forbud mod, at tjenestemænd i 
Kommissionen og medlemsstaterne med adgang til intern viden deltager i praksisser omkring 
markedsmisbrug.

Endelig tilføjes der en bestemmelse om, at forordningens anvendelsesområde skal omfatte 
fremtidige emissionshandelsordninger, som EU måtte deltage i som følge af globale aftaler, 
således at der sikres samme grad af markedsbeskyttelse for disse nye markeder som for EU's 
emissionshandelsordning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Som følge af, at emissionskvoter er 
klassificeret som finansielle instrumenter 
som led i gennemgangen af direktivet om 
markeder for finansielle instrumenter, vil 
disse instrumenter også være omfattet af 
denne forordning. I henhold til direktivet 
om EU's emissionshandelsordning (ETS) 
er Kommissionen, medlemsstaterne og 
andre officielt udpegede organer bl.a. 
ansvarlige for teknisk udstedelse af 
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emissionsrettigheder, gratis tildeling heraf 
til omfattede industrisektorer og 
nytilkomne og mere generelt udvikling og 
gennemførelse af Unionens klimapolitiske 
ramme, der understøtter 
tilrådighedsstillelsen af 
emissionsrettigheder til tvungne købere 
inden for EU's emissionshandelsordning.
Disse offentlige organer har ved 
udøvelsen af deres opgaver adgang til 
prisfølsomme ikkeoffentlige oplysninger, 
og i henhold til EU's 
emissionshandelsordning kan de have 
behov for at udføre visse 
markedstransaktioner vedrørende 
emissionsrettigheder. For at bevare de 
beføjelser, der er tillagt Kommissionen, 
medlemsstaterne og andre officielt 
udpegede organer med hensyn til at 
udvikle og gennemføre Unionens 
klimapolitik, bør disse offentlige organers 
virksomhed, der udelukkende iværksættes 
i forbindelse med denne politik, og som 
vedrører emissionsrettigheder, undtages 
fra anvendelsen af denne forordning. En 
sådan undtagelse bør ikke påvirke den 
overordnede gennemskuelighed på 
markedet i negativ retning, da disse 
offentlige organer har lovfæstede 
forpligtelser til at udøve deres virksomhed 
på en måde, der sikrer ordentlig, 
retfærdig og ikkediskriminerende 
offentliggørelse af og adgang til alle nye 
beslutninger, udviklinger og data, der er 
af prisfølsom art. Der findes desuden 
garantier for en retfærdig og 
ikkediskriminerende offentliggørelse af 
specifikke prisfølsomme oplysninger, som 
offentlige myndigheder har adgang til, i 
direktivet om EU's 
emissionshandelsordning og 
gennemførelsesretsakterne hertil. 
Samtidig bør undtagelsen for offentlige 
organer, der udøver virksomhed inden for 
rammerne af Unionens klimapolitik, ikke 
gælde, hvis disse offentlige organer 
udøver virksomhed eller foretager 
transaktioner, der ikke sker inden for 
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rammerne af Unionens klimapolitik, eller 
hvis fysiske personer, der arbejder for et 
af disse organer, udøver virksomhed eller 
foretager transaktioner for egen regning.

Or. en

(Se ændringsforslag 2 til betragtning 16.)

Begrundelse

Årsagerne til og grænserne for udelukkelsen af offentlige organer (emittenter af 
emissionsrettigheder) fra denne forordnings anvendelsesområde, når deres virksomhed sker 
inden for rammerne af Unionens klimapolitik, bør klarlægges bedre. Det bør også gøres klart, 
at tjenestemænd med adgang til intern viden om emissionsrettigheder ikke må udnytte denne 
viden til at udøve virksomhed, der kan karakteriseres som markedsmisbrug.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Som følge af, at emissionskvoter er 
klassificeret som finansielle instrumenter 
som led i gennemgangen af direktivet om 
markeder for finansielle instrumenter, vil 
disse instrumenter også være omfattet af 
denne forordning. Under hensyntagen til 
disse instrumenters særlige karakter og de 
strukturelle karakteristika ved 
kvotemarkedet er det nødvendigt at sikre, 
at medlemsstaters, Europa-
Kommissionens og andre officielt 
udpegede organers aktiviteter, som 
vedrører emissionskvoter, ikke begrænses 
i forbindelse med Unionens klimapolitik. 
Endvidere skal forpligtelsen til at 
offentliggøre intern viden gælde deltagerne 
på dette marked generelt. For at undgå, at
der opstår forlydender om, at markedet 
ikke er nyttigt, samt for at fastholde 
omkostningseffektiviteten af den påtænkte 
foranstaltning forekommer det ikke desto 
mindre nødvendigt at begrænse de 
tilsynsmæssige konsekvenser af denne 

(16) Da de enkelte markedsdeltagere 
ligger inde med en betydelig del af de 
ikkeoffentlige prisfølsomme oplysninger, 
der påvirker efterspørgslen efter 
emissionsrettigheder, er det 
hensigtsmæssigt, at forpligtelsen til at 
offentliggøre intern viden gælder
deltagerne på dette marked generelt. For at 
undgå, at der opstår forlydender om, at
markedet ikke er nyttigt, samt for at 
fastholde omkostningseffektiviteten af den 
påtænkte foranstaltning forekommer det 
ikke desto mindre nødvendigt at begrænse 
de tilsynsmæssige konsekvenser af denne 
forpligtelse alene til de operatører i EU 
ETS, som – i kraft af deres størrelse og 
aktiviteter – med rimelighed kan forventes 
mærkbart at kunne påvirke prisen på 
emissionskvoter. Passende 
minimumstærskler for anvendelsen af 
denne undtagelse bør derefter fastsættes i 
denne forordning, og Kommissionen bør 
tillægges beføjelser til at vedtager 
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forpligtelse alene til de operatører i EU 
ETS, som – i kraft af deres størrelse og 
aktiviteter – med rimelighed kan forventes 
mærkbart at kunne påvirke prisen på 
emissionskvoter. Hvis deltagerne på 
markedet for emissionskvoter allerede 
opfylder tilsvarende forpligtelser med 
hensyn til offentliggørelse af intern viden, 
især i henhold til forordningen om 
integritet og gennemsigtighed på 
energimarkederne (Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. … om integritet 
og gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne), må forpligtelsen 
til at offentliggøre intern viden vedrørende 
emissionskvoter ikke føre til overlapning 
med hensyn til obligatoriske 
offentliggørelser, som i væsentlig grad har 
samme indhold.

foranstaltninger til ændring af disse 
minimumstærskler ved en delegeret 
retsakt. De oplysninger, der skal 
offentliggøres, bør vedrøre den 
offentliggørende parts fysiske virksomhed 
og ikke dennes planer eller strategier for 
handel med emissionsrettigheder. Hvis 
deltagerne på markedet for 
emissionskvoter allerede opfylder 
tilsvarende forpligtelser med hensyn til 
offentliggørelse af intern viden, især i 
henhold til forordningen om integritet og 
gennemsigtighed på energimarkederne 
(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. … om integritet og 
gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne), må forpligtelsen 
til at offentliggøre intern viden vedrørende 
emissionskvoter ikke føre til overlapning 
med hensyn til obligatoriske 
offentliggørelser, som i væsentlig grad har 
samme indhold.

Or. en

(Se ændringsforslag 1 til betragtning 15a.)

Begrundelse

Af hensyn til sikkerheden på markedet bør tærsklerne for undtagelsen fra forpligtelsen til at 
offentliggøre intern viden fastsættes i forordningen og angives i en betragtning sammen med 
årsagerne til, at de indføres. Det er også vigtigt udtrykkeligt at udelukke handelsstrategier fra 
de oplysninger, der skal offentliggøres.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter, jf. 
traktatens artikel 290. Der bør navnlig 
vedtages delegerede retsakter med hensyn 
til betingelserne for 
tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af 

(42) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter, jf. 
traktatens artikel 290. Der bør navnlig 
vedtages delegerede retsakter med hensyn 
til betingelserne for 
tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af 



PE485.944v01-00 8/13 PA\896251DA.doc

DA

finansielle instrumenter, de indikatorer for 
manipulerende adfærd, der er opført i bilag 
I, tærsklen for bestemmelse af anvendelsen 
af forpligtelsen til offentliggørelse på 
deltagere på markedet for emissionskvoter, 
betingelserne for udarbejdelse af interne 
lister og tærsklen for og betingelserne 
vedrørende ledende medarbejderes 
transaktioner. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen afholder passende høringer 
under sit forberedende arbejde, herunder 
ved inddragelse af eksperter. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
de relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

finansielle instrumenter, de indikatorer for 
manipulerende adfærd, der er opført i bilag 
I, tærsklerne for bestemmelse af 
anvendelsen af forpligtelsen til 
offentliggørelse på deltagere på markedet 
for emissionskvoter, betingelserne for 
udarbejdelse af interne lister og tærsklen 
for og betingelserne vedrørende ledende 
medarbejderes transaktioner. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen afholder 
passende høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder ved inddragelse af 
eksperter. Kommissionen bør i forbindelse 
med forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
de relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Der er to tærskler, en udtrykt i kuldioxidækvivalenter og en anden udtrykt i nominel termisk 
effekt for forbrændingsaktiviteter.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på en medlemsstats, Kommissionens eller 
ethvert andet officielt udpeget organs 
aktiviteter eller på enhver person, der 
handler på deres vegne, som vedrører 
emissionskvoter, og som iværksættes i 
forbindelse med Unionens klimapolitik.

2. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på en medlemsstats, Kommissionens eller 
ethvert andet officielt udpeget organs 
aktiviteter eller på enhver person, der 
handler på deres vegne, som vedrører 
emissionskvoter, og som udelukkende
iværksættes i forbindelse med Unionens 
klimapolitik.

Or. en
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Begrundelse

Det bør præciseres, at organer, der udelukkende udøver virksomhed i forbindelse med 
Unionens klimapolitik, ikke er omfattet af forordningen, mens de enkelte tjenestemænd med 
adgang til intern viden, der kan påvirke markedet for emissionsrettigheder, fortsat i fuldt 
omfang er omfattet af bestemmelserne om markedsmisbrug.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af stk. 1 anses 
oplysninger som specifik viden, hvis de 
angiver en række forhold, der foreligger 
eller med rimelighed kan forventes at 
komme til at foreligge, eller en 
begivenhed, der er indtrådt eller med 
rimelighed kan forventes at indtræde, og 
hvis de er tilstrækkelige præcise til, at der 
kan drages en konklusion med hensyn til 
de pågældende forholds eller den 
pågældende begivenheds indvirkning på 
kurserne på de finansielle instrumenter, de 
afledte finansielle instrumenter eller 
auktionsprodukterne baseret på 
emissionskvoter.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 anses 
oplysninger som specifik viden, hvis de 
angiver en række forhold, der foreligger 
eller med rimelighed kan forventes at 
komme til at foreligge, eller en 
begivenhed, der er indtrådt eller med 
rimelighed kan forventes at indtræde, og 
hvis de er tilstrækkelige præcise til, at der 
kan drages en konklusion med hensyn til 
de pågældende forholds eller den 
pågældende begivenheds indvirkning på 
kurserne på de finansielle instrumenter, de 
relaterede spotkontrakter vedrørende 
råvarer, emissionskvoterne eller 
auktionsprodukterne baseret herpå.

Or. en

(Se ændringsforslag 6 til artikel 6, stk. 3.)

Begrundelse

Ændringen indføres for at harmonisere ordlyden med andre bestemmelser i forordningen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved anvendelsen af stk. 1 defineres 
viden som den viden, der, hvis den blev 

3. Ved anvendelsen af stk. 1 defineres 
viden som den viden, der, hvis den blev 
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offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på de finansielle 
instrumenter, de relaterede spotkontrakter 
vedrørende råvarer eller 
auktionsprodukterne baseret på 
emissionskvoter, af en fornuftig investor 
sandsynligvis vil blive benyttet som en del 
af grundlaget for dennes 
investeringsbeslutninger.

offentliggjort, mærkbart ville kunne 
påvirke kursen på de finansielle 
instrumenter, de relaterede spotkontrakter 
vedrørende råvarer, emissionskvoterne
eller auktionsprodukterne baseret herpå, af 
en fornuftig investor sandsynligvis vil blive 
benyttet som en del af grundlaget for 
dennes investeringsbeslutninger.

Or. en

(Se ændringsforslag 5 til artikel 6, stk. 2.)

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på en 
deltager på markedet for emissionskvoter, 
hvis de anlæg eller luftfartsaktiviteter, som 
deltageren ejer, kontrollerer eller er 
ansvarlig for, i det foregående år har haft 
emissioner, som ikke oversteg en 
minimumstærskelværdi for 
kuldioxidækvivalent og, hvor der foregår 
forbrændingsaktiviteter, har haft en 
nominel termisk effekt, som ikke overskred 
en minimumstærskelværdi.

Første afsnit finder ikke anvendelse på en 
deltager på markedet for emissionskvoter, 
hvis de anlæg eller luftfartsaktiviteter, som 
deltageren ejer, kontrollerer eller er 
ansvarlig for, i det foregående år har haft 
emissioner, som ikke oversteg en 
minimumstærskelværdi for 
kuldioxidækvivalent på 3 mio. t og, hvor 
der foregår forbrændingsaktiviteter, har 
haft en nominel termisk effekt, som ikke 
overskred en minimumstærskelværdi på 
300 MW.

Or. en

Begrundelse

For at øge sikkerheden på markedet bør der i forordningen fra begyndelsen fastsættes 
tærskler for undtagelsen fra forpligtelserne til at offentliggøre oplysninger. De specifikke tal 
er valgt, således at bestemmelsen kun vil omfatte store markedsaktører, hvis aktiviteter 
sandsynligvis har en væsentlig indflydelse på prisdannelsen, idet de omfatter ca. 75 % af det 
samlede kvotemarked. Bemærk, at 3 mio. t kuldioxidækvivalent svarer til seks "store" anlæg, 
der hver udleder 500 000 t.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 30 foranstaltninger til 
fastsættelse af en minimumstærskelværdi
for kuldioxidækvivalent og en 
minimumstærskelværdi for nominel 
termisk effekt med henblik på anvendelsen 
af den fritagelse, der er omhandlet i andet 
afsnit.

Kommissionen tillægges beføjelser til ved 
hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 30 at træffe
foranstaltninger til ændring af
minimumstærskelværdien for 
kuldioxidækvivalent og
minimumstærskelværdien for nominel 
termisk effekt med henblik på anvendelsen 
af den fritagelse, der er omhandlet i andet 
afsnit. I forbindelse med vedtagelsen af 
den i dette afsnit omhandlede delegerede 
retsakt vurderer Kommissionen, om en 
ændring af minimumstærskelværdien for 
kuldioxidækvivalent eller 
minimumstærskelværdien for nominel 
termisk effekt opfylder de behov, der 
opstår som følge af nye teknologiske 
udviklinger og udviklinger på markedet.

Or. en

Begrundelse

Fastsættelse af en tærskelværdi fra begyndelsen er af afgørende betydning for at sikre mere 
klarhed for markedsaktørerne og forebygge juridisk usikkerhed, men det er fortsat 
hensigtsmæssigt, at Kommissionen tillægges beføjelser til at ændre tærskelværdierne ved en 
delegeret retsakt, således at den kan adressere problemer på markedet (opfattede 
asymmetrier, prisudsving etc.) og/eller politiske behov (som f.eks. et fald i emissionerne over 
tid som følge af Unionens klimapolitik).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En kompetent myndighed kan give 
tilladelse til, at udstederen af et finansielt 
instrument udsætter offentliggørelsen af 

5. En kompetent myndighed kan give 
tilladelse til, at udstederen af et finansielt 
instrument eller en deltager på markedet 
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intern viden, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

for emissionskvoter udsætter 
offentliggørelsen af intern viden, hvis 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at deltagere på markedet for emissionskvoter udelukkes fra 
muligheden for at få officiel tilladelse til at udsætte offentliggørelsen af intern viden.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis Den Europæiske Union deltager 
i en emissionshandelsordning med et 
tredjeland, henhører emissionskvoter som 
led i denne ordning og auktionsprodukter 
baseret herpå under denne forordnings 
anvendelsesområde. Om nødvendigt 
vedtager Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 31 foranstaltninger til 
fastsættelse af kriterierne for 
inkorporeringen.

Or. en

Begrundelse
Der bør også sikres markedsbeskyttelse for handelsordninger, som Unionen i fremtiden måtte 
deltage i som følge af globale aftaler.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 31 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 31 
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vedrørende tilføjelse og ændring af 
betingelserne for tilbagekøbsprogrammer 
og stabilisering af finansielle instrumenter, 
definitionerne i nærværende forordning, 
betingelserne for udarbejdelse af lister over 
insidere, betingelserne i forbindelse med 
lederes transaktioner og ordningerne for de 
personer, der giver oplysninger, som kan 
føre til afsløringen af overtrædelser af 
denne forordning.

vedrørende tilføjelse og ændring af 
betingelserne for tilbagekøbsprogrammer 
og stabilisering af finansielle instrumenter, 
definitionerne i nærværende forordning, 
tærskelværdierne for anvendelse af 
forpligtelsen til at offentliggøre 
oplysninger på deltagere på markedet for 
emissionskvoter, betingelserne for 
udarbejdelse af lister over insidere, 
betingelserne i forbindelse med lederes 
transaktioner og ordningerne for de 
personer, der giver oplysninger, som kan 
føre til afsløringen af overtrædelser af 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Emissionstærsklerne bør nævnes blandt de bestemmelser, som Kommissionen kan supplere 
eller ændre ved hjælp af delegerede retsakter.


