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BEKNOPTE MOTIVERING

Met de Richtlijn marktmisbruik (Market Abuse Directive, MAD) 2003/6/EG, werd een 
omvattend kader ingesteld om "marktmisbruik" (handel met voorwetenschap en 
marktmanipulatie) aan te pakken. De voorgestelde verordening verbreedt het 
toepassingsbereik van het kader inzake marktmisbruik tot alle financiële instrumenten die 
vallen onder de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID), met als 
doel het versterken van de marktintegriteit en de beleggersbescherming, alsmede het 
waarborgen van een enkel wetboek en gelijke voorwaarden voor iedereen.

Tegelijkertijd heeft de Commissie een voorstel ingediend tot herschikking van de MiFID, 
waarmee emissierechten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) worden 
geherclassificeerd als financiële instrumenten, met als gevolg dat de regulering van de 
financiële markt ook van toepassing wordt op de gehele EU-markt voor emissierechten.
Terwijl meer dan 80% van de markt voor emissierechten een derivatenmarkt is, en daarom 
reeds valt onder de MiFID en de MAD, heeft de nieuwe Richtlijn marktmisbruik tot doel om 
de marktbescherming uit te breiden tot de primaire markt en de niet-gereguleerde spotmarkten 
voor emissierechten, ter voorkoming van frauduleuze praktijken die het vertrouwen in het 
ETS zouden kunnen aantasten. De MiFID en de MAD worden daarmee ook op deze markten 
van toepassing, om de marktveiligheid te vergroten zonder dat dit afdoet aan het doel ervan, 
namelijk emissiereductie.

Indien in het kader van de herschikking van de MiFID emissierechten van het ETS worden 
geherclassificeerd als financiële instrumenten en emissierechten binnen het bereik van het 
kader voor marktmisbruik komen te vallen, moet een aantal bepalingen worden gewijzigd met 
het oog op de specifieke aard van deze instrumenten. 

Om die reden wordt met het voorstel voor een verordening een specifieke definitie van 
voorwetenschap voor emissierechten vastgesteld.  Anders dan voor traditionele financiële 
instrumenten wordt de verplichting om voorwetenschap inzake emissierechten openbaar te 
maken niet opgelegd aan de uitgevende instelling (de verantwoordelijke overheidsinstelling, 
zoals de Commissie, wier klimaatbeleidsdoelstellingen niet belemmerd mogen worden door 
openbaarmakingsverplichtingen), maar in plaats daarvan op de marktdeelnemers. De 
openbaar te maken informatie heeft normaal gesproken betrekking op de fysieke activiteiten 
van de openbaarmakende partij, zoals de capaciteit en gebruikmaking van installaties.

De rapporteur voor advies steunt het voorstel van de Commissie voor wat betreft de opname 
van emissierechten binnen het kader voor marktmisbruik, om te waarborgen dat alle 
georganiseerde handel wordt gevoerd op gereglementeerde markten, met nagenoeg gelijke 
vereisten op het gebied van transparantie, organisatie en markttoezicht. Daarnaast wil de 
rapporteur een aantal amendementen indienen om de doeltreffendheid van het voorstel te 
vergroten.

Dit betreft met name een belangrijk aspect van de verordening, dat inhoudt dat 
marktdeelnemers wier activiteiten waarschijnlijk geen materiële gevolgen hebben op de 
prijsvorming van emissierechten worden vrijgesteld van de verplichting om voorwetenschap 
openbaar te maken. De Commissie stelt voor om de onderdrempel voor de vrijstelling 
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(uitgedrukt in jaarlijkse uitstoot van CO2 of thermisch vermogen of een combinatie van beide) 
vast te stellen door middel van een gedelegeerde handeling. 

In de praktijk zal naar verwachting alleen informatie over de activiteiten van de grootste 
veroorzakers van uitstoot binnen het ETS (normaal gesproken binnen de energiesector van de 
EU) aanzienlijke gevolgen hebben voor de prijsvorming: in de EU is naar schatting 80% van 
de uitstoot afkomstig van slechts circa 7% van de installaties ( de "groten" stoten ruim 
500 000 ton CO2 per jaar uit), terwijl slechts 20 bedrijven bijna de helft van de op de markt 
gebrachte rechten in handen hebben.

Ter voorkoming van marktonzekerheid zouden bovengenoemde drempels daarom expliciet 
van meet af aan in de tekst van de verordening moeten worden vastgelegd.  De rapporteur 
stelt voor om de drempels vast stellen op 3 miljoen ton kooldioxide-equivalent en 300 MW 
nominaal thermisch vermogen voor verbrandingsactiviteiten, zodat alleen een 
openbaarmakingsverplichting geldt voor de grootste marktdeelnemers. Wel moet de 
Commissie de bevoegdheid worden verleend om deze drempels te wijzigen door middel van 
gedelegeerde handelingen, om rekening te kunnen houden met technologische en 
marktontwikkelingen, bijvoorbeeld in verband met prijsschommelingen en asymmetrieën op 
de markten.

Bovendien moet worden verduidelijkt dat ambtenaren van de Commissie en de lidstaten die 
toegang hebben tot voorwetenschap zich in geen geval schuldig mogen maken aan 
marktmisbruikpraktijken.

Tot slot wordt een bepaling toegevoegd om het bereik van de verordening uit te breiden tot 
toekomstige emissiehandelssystemen waar de EU aan zou kunnen deelnemen op basis van 
internationale akkoorden, zodat voor die nieuwe markten een zelfde mate van 
marktbescherming geldt als voor het ETS van de EU.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Als gevolg van de classificering 
van emissierechten als financiële 
instrumenten bij de herziening van de 
richtlijn betreffende markten voor 
financiële instrumenten, zullen deze 
instrumenten ook binnen het 
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toepassingsgebied van deze verordening 
vallen. Overeenkomstig de EU-richtlijn 
inzake de handel in emissierechten (ETS) 
zijn de Europese Commissie, de lidstaten 
en andere officieel aangewezen instanties 
onder meer verantwoordelijk voor de 
technische verlening van emissierechten, 
de vrije toewijzing ervan aan in 
aanmerking komende sectoren en 
nieuwkomers en meer algemeen voor de 
ontwikkeling en uitvoering van het 
klimaatbeleidskader van de Unie, dat de 
basis vormt voor de levering van 
emissierechten aan compliance buyers 
van het ETS. Bij de uitoefening van die 
taken hebben overheidsinstanties toegang 
tot prijsgevoelige niet-openbare 
informatie, en dienen zij overeenkomstig 
de ETS-richtlijn in voorkomend geval 
bepaalde marktoperaties te verrichten met 
betrekking tot emissierechten. Om ervoor 
te zorgen dat de Europese Commissie, de 
lidstaten en andere officieel aangewezen 
instanties het klimaatbeleid van de Unie 
kunnen blijven ontwikkelen en uitvoeren, 
moeten activiteiten van die 
overheidsinstanties die uitsluitend worden 
uitgevoerd in het kader van dat beleid en 
die betrekking hebben op emissierechten, 
vrijgesteld worden van de toepassing van 
deze verordening. Een dergelijke 
vrijstelling mag geen negatieve gevolgen 
hebben voor de algemene transparantie 
van de markt, aangezien de 
overheidsinstellingen wettelijk verplicht 
zijn te handelen op een wijze die een 
ordelijke, eerlijke en niet-discriminerende 
openbaarmaking van en toegang tot 
nieuwe besluiten, ontwikkelingen en 
gegevens van prijsgevoelige aard 
waarborgt. Bovendien bevatten de ETS-
richtlijn en de bijbehorende 
uitvoeringshandelingen waarborgen voor 
een eerlijke en niet-discriminerende 
openbaarmaking van specifieke 
prijsgevoelige informatie waarover 
overheidsinstanties beschikken. 
Tegelijkertijd mag de vrijstelling voor 
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overheidsinstanties die het klimaatbeleid 
van de Unie uitvoeren niet gelden voor 
gevallen waarin die overheidsinstanties 
handelingen of transacties verrichten die 
geen verband houden met de uitvoering 
van het klimaatbeleid van de Unie of 
indien personen die voor één van deze 
instanties werkzaam zijn handelingen of 
transacties verrichten op persoonlijke 
titel.

Or. en

(Zie amendement 2 op overweging 16)

Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking van de redenen en grenzen voor het vrijstellen van 
overheidsinstanties (die emissierechten uitgeven) van de toepassing van deze verordening, 
indien zij handelingen verrichten in het kader van de uitvoering van het klimaatbeleid van de 
Unie. Tevens moet duidelijk zijn dat overheidsambtenaren die kunnen beschikken over 
voorwetenschap inzake emissierechten hiervan geen gebruik mogen maken om zich schuldig 
te maken aan marktmisbruik.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Als gevolg van de classificering van 
emissierechten als financiële 
instrumenten bij de herziening van de 
richtlijn betreffende markten voor 
financiële instrumenten, zullen deze 
instrumenten ook binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen. Aangezien deze instrumenten 
specifiek zijn en de koolstofmarkt een 
specifieke structuur heeft, moet ervoor 
worden gezorgd dat de lidstaten, de 
Europese Commissie en andere met 
betrekking tot emissierechten officieel 
aangewezen instanties niet in hun 
activiteiten worden beperkt wanneer ze 
het klimaatbeleid van de Unie uitvoeren. 

(16) Aangezien afzonderlijke 
marktdeelnemers beschikken over 
aanzienlijke hoeveelheden niet-openbare 
prijsgevoelige informatie met gevolgen 
voor de vraag naar emissierechten moet 
de plicht om voorwetenschap openbaar te 
maken, worden opgelegd aan de 
deelnemers aan die markt in het algemeen.
Om te vermijden dat de markt aan 
nutteloze rapporteringen wordt 
blootgesteld en om er ook voor te zorgen 
dat de geplande maatregel kosteneffectief 
blijft, blijkt het echter noodzakelijk om de 
regelgevende gevolgen van die plicht te 
beperken tot slechts die EU ETS-
operatoren die vanwege hun omvang en 
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Bovendien moet de plicht om 
voorwetenschap openbaar te maken, 
worden opgelegd aan de deelnemers aan 
die markt in het algemeen. Om te 
vermijden dat de markt aan nutteloze 
rapporteringen wordt blootgesteld en om er 
ook voor te zorgen dat de geplande 
maatregel kosteneffectief blijft, blijkt het 
echter noodzakelijk om de regelgevende 
gevolgen van die plicht te beperken tot 
slechts die EU ETS-operatoren die 
vanwege hun omvang en activiteit redelijk 
in staat kunnen worden geacht een 
belangrijke invloed te hebben op de koers 
van de emissierechten. Indien deelnemers 
aan de emissierechtenmarkt al voldoen aan 
gelijkaardige verplichtingen inzake de 
openbaarmaking van voorwetenschap, met 
name krachtens de verordening betreffende 
de integriteit en transparantie van de 
energiemarkt (Verordening (EU) nr. ... van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de integriteit en transparantie 
van de groothandelsmarkt voor energie), 
mag de verplichting om voorwetenschap 
inzake emissierechten openbaar te maken 
niet leiden tot een dubbele plicht tot 
openbaarmaking met hoofdzakelijk 
dezelfde inhoud.

activiteit redelijk in staat kunnen worden 
geacht een belangrijke invloed te hebben 
op de koers van de emissierechten. In de 
tekst van deze verordening moeten 
passende onderdrempels worden 
vastgesteld met het oog op de toepassing 
van deze vrijstelling, en tevens moet de 
Commissie de bevoegdheid worden 
verleend om maatregelen te treffen tot 
wijziging van deze onderdrempels door 
middel van een gedelegeerde handeling. 
De openbaar te maken informatie moet 
betrekking hebben op de fysieke 
activiteiten van de openbaarmakende 
partij en niet op dier plannen of 
strategieën inzake de handel in 
emissierechten. Indien deelnemers aan de 
emissierechtenmarkt al voldoen aan 
gelijkaardige verplichtingen inzake de 
openbaarmaking van voorwetenschap, met 
name krachtens de verordening betreffende 
de integriteit en transparantie van de 
energiemarkt (Verordening (EU) nr. ... van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de integriteit en transparantie 
van de groothandelsmarkt voor energie), 
mag de verplichting om voorwetenschap 
inzake emissierechten openbaar te maken 
niet leiden tot een dubbele plicht tot 
openbaarmaking met hoofdzakelijk 
dezelfde inhoud.

Or. en

(Zie amendement 1 bij overweging 15 bis )

Motivering

Ten behoeve van de marktzekerheid moeten de drempels voor de vrijstelling van de 
verplichting tot openbaarmaking van voorwetenschap worden vastgesteld in de tekst van de 
verordening en in een overweging worden genoemd, tezamen met de reden voor de 
vaststelling ervan. Ook moeten handelsstrategieën expliciet worden uitgesloten van de 
openbaar te maken informatie.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De Commissie moet de bevoegdheid 
worden gegeven om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag. Gedelegeerde 
handelingen moeten met name worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
voorwaarden voor terugkoopactiviteiten en 
de stabilisatie van financiële instrumenten, 
de indicatoren voor manipulatief gedrag 
opgenoemd in bijlage I, de drempel voor 
het bepalen van de toepasselijkheid van de 
verplichting tot openbaarmaking voor 
deelnemers aan een emissierechtenmarkt, 
de voorwaarden voor het opstellen van 
lijsten van personen met voorwetenschap 
en de drempel en voorwaarden met 
betrekking tot transacties van 
leidinggevenden. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens de 
voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

(42) De Commissie moet de bevoegdheid 
worden gegeven om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag. Gedelegeerde 
handelingen moeten met name worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
voorwaarden voor terugkoopactiviteiten en 
de stabilisatie van financiële instrumenten, 
de indicatoren voor manipulatief gedrag 
opgenoemd in bijlage I, de drempels voor 
het bepalen van de toepasselijkheid van de 
verplichting tot openbaarmaking voor 
deelnemers aan een emissierechtenmarkt, 
de voorwaarden voor het opstellen van 
lijsten van personen met voorwetenschap
en de drempel en voorwaarden met 
betrekking tot transacties van 
leidinggevenden. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens de 
voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. en

Motivering

Het gaat om twee drempels, een uitgedrukt in kooldioxide-equivalent en een tweede 
uitgedrukt in nominaal thermisch vermogen voor verbrandingsactiviteiten.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is niet van toepassing 
op de activiteiten van een lidstaat, de 
Europese Commissie of een ander officieel 
aangewezen orgaan, of een namens hen 
optredende persoon, die betrekking hebben 
op emissierechten en die worden 
uitgevoerd in het kader van het 
klimaatbeleid van de Unie.

2. Deze verordening is niet van toepassing 
op de activiteiten van een lidstaat, de 
Europese Commissie of een ander officieel 
aangewezen orgaan, of een namens hen 
optredende persoon, die betrekking hebben 
op emissierechten en die uitsluitend 
worden uitgevoerd in het kader van het 
klimaatbeleid van de Unie.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat de vrijstelling van de toepassing geldt voor 
instanties die uitsluitend handelen in het kader van het klimaatbeleid van de Unie, terwijl 
afzonderlijke overheidsambtenaren met toegang tot voorwetenschap die van invloed kan zijn 
op de markt voor emissierechten volledig onder de regels voor marktmisbruik blijven vallen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt informatie geacht concreet te zijn 
indien zij betrekking heeft op een situatie 
die bestaat of waarvan redelijkerwijze mag 
worden aangenomen dat zij zal ontstaan, 
dan wel op een gebeurtenis die heeft 
plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijze 
mag worden aangenomen dat zij zal 
plaatsvinden, en indien de informatie 
specifiek genoeg is om er een conclusie uit 
te trekken omtrent de mogelijke invloed 
van bovenbedoelde situatie of gebeurtenis 
op de koers van de financiële instrumenten, 
de eraan gerelateerde spotcontracten voor 
grondstoffen of de geveilde, op 

2. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt informatie geacht concreet te zijn 
indien zij betrekking heeft op een situatie 
die bestaat of waarvan redelijkerwijze mag 
worden aangenomen dat zij zal ontstaan, 
dan wel op een gebeurtenis die heeft 
plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijze 
mag worden aangenomen dat zij zal 
plaatsvinden, en indien de informatie 
specifiek genoeg is om er een conclusie uit 
te trekken omtrent de mogelijke invloed 
van bovenbedoelde situatie of gebeurtenis 
op de koers van de financiële instrumenten, 
de eraan gerelateerde spotcontracten voor 
grondstoffen, de emissierechten of de 
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emissierechten gebaseerde producten. daarop gebaseerde geveilde producten.

Or. en

(Zie amendement 6 op artikel 6, lid 3)

Motivering

Met dit amendement wordt de bewoording aangepast aan andere bepalingen van de 
verordening.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt onder informatie die, indien zij 
openbaar zou worden gemaakt, 
waarschijnlijk een aanzienlijke invloed zou 
hebben op de koers van de financiële 
instrumenten, de eraan gerelateerde 
spotcontracten voor grondstoffen of de 
geveilde producten gebaseerd op 
emissierechten, informatie verstaan 
waarvan een redelijk handelende belegger 
waarschijnlijk gebruik zou maken om er 
zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te 
baseren.

3. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt onder informatie die, indien zij 
openbaar zou worden gemaakt, 
waarschijnlijk een aanzienlijke invloed zou 
hebben op de koers van de financiële 
instrumenten, de eraan gerelateerde 
spotcontracten voor grondstoffen, de 
emissierechten of de daarop gebaseerde 
geveilde producten, informatie verstaan 
waarvan een redelijk handelende belegger 
waarschijnlijk gebruik zou maken om er 
zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te 
baseren.

Or. en

(Zie amendement 5 op artikel 6, lid 2)

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is niet van toepassing op 
een deelnemer aan een 
emissierechtenmarkt indien de installaties 
of luchtvaartactiviteiten in zijn eigendom, 

De eerste alinea is niet van toepassing op 
een deelnemer aan een 
emissierechtenmarkt indien de installaties 
of luchtvaartactiviteiten in zijn eigendom, 
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in zijn beheer of onder zijn 
verantwoordelijkheid in het voorafgaande 
jaar een uitstoot hebben veroorzaakt niet 
groter dan een onderdrempel van 
kooldioxide-equivalent en, indien zij 
verbrandingsactiviteiten uitvoeren, een 
nominaal thermisch vermogen hebben 
gehad niet groter dan een onderdrempel.

in zijn beheer of onder zijn 
verantwoordelijkheid in het voorafgaande 
jaar een uitstoot hebben veroorzaakt niet 
groter dan een onderdrempel van 3 miljoen 
ton kooldioxide-equivalent en, indien zij 
verbrandingsactiviteiten uitvoeren, een 
nominaal thermisch vermogen hebben 
gehad niet groter dan een onderdrempel 
van 300 MW.

Or. en

Motivering

Met het oog op de marktzekerheid moeten de drempels voor de vrijstelling van de 
openbaarmakingsverplichtingen worden vastgesteld in de tekst van de verordening. De 
specifieke waarden zijn gekozen om de verplichting alleen te laten gelden voor grote 
marktdeelnemers wier activiteiten waarschijnlijk materiële gevolgen zullen hebben voor de 
prijsvorming, waarmee circa 75% van de totale markt voor emissierechten is gedekt. Er zij op 
gewezen dat 3 miljoen ton kooldioxide-equivalent overeenkomt met 6 "grote" installaties die 
elk 500 000 ton uitstoten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt middels een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 31 maatregelen vast tot vaststelling 
van een onderdrempel van kooldioxide-
equivalent en een onderdrempel van 
nominaal thermisch vermogen met het oog 
op de toepassing van de uitzondering uit de 
tweede alinea.

De Commissie krijgt de bevoegdheid om
middels een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 31 maatregelen vast 
te stellen tot wijziging van de
onderdrempel van kooldioxide-equivalent 
en de onderdrempel van nominaal 
thermisch vermogen met het oog op de 
toepassing van de uitzondering uit de 
tweede alinea. Bij het vaststellen van de in 
deze alinea bedoelde gedelegeerde 
handeling beoordeelt de Commissie of het 
wijzigen van de onderdrempel van 
kooldioxide-equivalent of de 
onderdrempel van nominaal thermisch 
vermogen aansluit op de behoeften die 
voortvloeien uit nieuwe technologische of 
marktontwikkelingen.
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Or. en

Motivering

Hoewel het van belang is om van meet af aan drempels vast te stellen om duidelijkheid te 
scheppen voor marktdeelnemers en juridische onzekerheid te voorkomen, moet de Commissie 
niettemin de mogelijkheid hebben de drempels door middel van een gedelegeerde handeling 
te wijzigen, om te kunnen inspringen op marktproblemen (vermeende asymmetrieën, 
prijsschommelingen, enz.) en/of beleidsbehoeften (zoals een daling van de uitstoot dankzij het 
klimaatbeleid van de Unie). 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een bevoegde autoriteit kan toestaan dat 
een instelling die een financieel instrument 
uitgeeft de openbaarmaking van 
voorwetenschap uitstelt mits aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

5. Een bevoegde autoriteit kan toestaan dat 
een instelling die een financieel instrument 
uitgeeft of een deelnemer aan een 
emissierechtenmarkt de openbaarmaking 
van voorwetenschap uitstelt mits aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

Or. en

Motivering

Er is geen reden om deelnemers aan emissierechtenmarkten uit te sluiten van de mogelijkheid 
om officieel toestemming te krijgen tot uitstel van de openbaarmaking van voorwetenschap.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien de Europese Unie deelneemt 
aan een systeem voor handel in 
emissierechten met een derde land, vallen 
de desbetreffende emissierechten en de 
daarop gebaseerde geveilde producten 
binnen het toepassingsbereik van deze 
verordening. Indien nodig keurt de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
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handelingen in overeenstemming met 
artikel 31 maatregelen goed ter 
vaststelling van de criteria voor opname 
binnen het bereik van de verordening.

Or. en

Motivering

Marktbescherming moet ook gegarandeerd worden voor systemen voor emissiehandel waar 
de Unie in de toekomst aan deelneemt op basis van internationale akkoorden.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 32 met betrekking 
tot het aanvullen en wijzigen van de 
voorwaarden voor terugkoopprogramma's 
en de stabilisatie van financiële 
instrumenten, de definities in deze 
verordening, de voorwaarden voor het 
opstellen van lijsten van personen met 
voorwetenschap, de voorwaarden inzake 
transacties van leidinggevende personen en 
de regelingen voor personen die informatie 
verschaffen die mogelijk leidt tot het 
opsporen van inbreuken op deze 
verordening.

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 32 met betrekking 
tot het aanvullen en wijzigen van de 
voorwaarden voor terugkoopprogramma's 
en de stabilisatie van financiële 
instrumenten, de definities in deze 
verordening, de drempels om vast te 
stellen of de 
openbaarmakingsverplichting geldt voor 
bepaalde deelnemers aan 
emissierechtenmarkten, de voorwaarden 
voor het opstellen van lijsten van personen 
met voorwetenschap, de voorwaarden 
inzake transacties van leidinggevende 
personen en de regelingen voor personen 
die informatie verschaffen die mogelijk 
leidt tot het opsporen van inbreuken op 
deze verordening.

Or. en

Motivering

De emissiedrempels moeten worden toegevoegd aan de bepalingen die de Commissie kan 
aanvullen of wijzigen door middel van gedelegeerde handelingen.
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