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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directiva 2003/6/CE privind abuzul de piață (Market Abuse Directive - MAD) a introdus un 
cadru general de combatere a „abuzului de piață” (practici de utilizare abuzivă a informațiilor 
privilegiate și de manipulare a pieței). Prin regulamentul propus se extinde domeniul de 
aplicare al cadrului privind abuzul de piață, aplicându-se oricărui instrument financiar 
reglementat prin Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID), având ca scop 
îmbunătățirea integrității pieței și a nivelului de protecție a investitorilor, asigurând, în același 
timp, un cadru unic de reglementare și condiții de concurență egală.

Reformarea MiFID, propusă de Comisie în același timp, reclasifică certificatele de emisii din 
cadrul Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) drept instrumente 
financiare, ducând astfel la includerea întregii piețe a certificatelor de emisii UE în sfera de 
reglementare a pieței financiare.
În timp ce 80 % din piața certificatelor de emisii reprezintă o piață a instrumentelor derivate și 
este, prin urmare, reglementată prin MiFID și MAD, noul Regulament privind abuzul de piață 
are ca scop extinderea protecției pieței astfel încât să fie incluse piața principală și piețele spot 
nereglementate ale certificatelor de emisii, cu scopul de a evita practicile frauduloase care ar 
putea afecta încrederea în ETS. Se vor aplica MiFID și Directiva 2003/6/CE privind abuzul de 
piață, ceea ce va crește gradul de securitate a pieței, fără a afecta însă scopul acesteia, și 
anume reducerea emisiilor.

Dacă certificatele de emisii ETS sunt reclasificate ca instrumente financiare în cadrul 
revizuirii MiFID, iar certificatele de emisii intră sub incidența cadrului privind abuzul de 
piață, prevederile vor trebui ajustate având în vedere natura specifică a acestor instrumente. 

Prin urmare, propunerea de regulament introduce o definiție specifică a informațiilor 
privilegiate pentru certificatele de emisii. Spre deosebire de cazul instrumentelor financiare 
tradiționale, obligația de a comunica informații privilegiate nu se va aplica emitenților 
(autoritatea publică competentă, precum Comisia, ale cărei obiective de politică climatică nu 
ar trebui împiedicate de obligațiile de publicare), ci se va aplica participanților pe piață. 
Informațiile care trebuie comunicate vor viza, în mod normal, activitatea fizică a părții care 
comunică informațiile, cum ar fi capacitatea și utilizarea instalațiilor.

Raportorul pentru aviz susține propunerea Comisiei în ceea ce privește includerea 
certificatelor de emisii în cadrul privind abuzul de piață, pentru a asigura faptul că toate 
tranzacțiile organizate sunt derulate în locuri de tranzacționare reglementate, cu cerințe 
aproape identice din punct de vedere al transparenței, al organizării și al supravegherii pieței. 
În același timp, pentru a îmbunătăți eficacitatea propunerii, a fost formulată o serie de 
modificări.

Mai precis, un aspect important al regulamentului este faptul că prevede o derogare de la 
obligația de a comunica informații privilegiate pentru participanții la piață care nu pot avea 
niciun efect semnificativ asupra modului de calcul al prețului certificatelor de emisii. Comisia 
intenționează să stabilească pragul minim pentru derogare (exprimat în emisii anuale de CO2
sau în putere termică ori într-o combinație a acestora) prin intermediul unui act delegat. 
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În practică, doar informațiile privind activitatea celor mai mari emitenți din cadrul ETS 
(făcând parte, în mod normal, din sectorul energetic al UE) ar putea avea un impact 
semnificativ asupra modului de calcul al prețului carbonului: în UE, se estimează că doar 7 % 
dintre instalații (cele „mari” emițând peste 500 000 de tone de CO2 pe an) reprezintă 80 % din 
emisii, în timp ce doar 20 de companii dețin aproape jumătate dintre certificatele alocate pe 
piață.

Prin urmare, pentru a evita incertitudinea de pe piață, ar fi adecvat ca pragurile menționate 
mai sus să fie stabilite în mod explicit de la început în textul regulamentului. Raportorul 
propune stabilirea pragurilor la 3 milioane de tone de dioxid de carbon echivalent și la 
300 MW de putere termică nominală pentru activitățile de ardere, cu scopul de a impune 
obligațiile de comunicare a informațiilor doar celor mai relevanți actori de pe piață. Se 
consideră totuși adecvat ca Comisia să fie împuternicită să modifice aceste praguri prin 
intermediul unor acte delegate pentru a lua în considerare evoluțiile tehnologice și ale pieței, 
de exemplu, pentru a aborda volatilitatea prețurilor sau asimetriile percepute ale pieței.

Mai mult, se clarifică faptul că funcționarilor Comisiei sau ai statelor membre care au acces la 
informații privilegiate ar trebui să li se interzică în mod clar să se implice în practici de abuz 
de piață.

În final, se adaugă o prevedere privind includerea în sfera de aplicare a regulamentului a 
viitoarelor sisteme de comercializare a certificatelor de emisii la care ar putea participa UE ca 
urmare a încheierii de acorduri globale, astfel încât să se asigure același nivel de protecție a 
pieței pentru aceste noi piețe ca și pentru ETS UE.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În urma clasificării certificatelor de 
emisii ca instrumente financiare în cadrul 
revizuirii Directivei privind piețele 
instrumentelor financiare, aceste 
instrumente vor intra, de asemenea, sub 
incidența prezentului regulament. 
Conform Directivei privind sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), Comisia 
Europeană, statele membre și alte 
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organisme desemnate în mod oficial sunt, 
inter alia, responsabile pentru emiterea 
tehnică de certificate de emisii, pentru 
alocarea gratuită a acestora sectoarelor 
industriale eligibile și noilor operatori și,
în mod mai general, pentru dezvoltarea și 
punerea în aplicare a cadrului politicii 
climatice a Uniunii care stă la baza 
furnizării de certificate de emisii pentru 
cumpărătorii în scopul conformității cu 
ETS UE. Pe parcursul exercitării acestor 
sarcini, respectivele organisme publice au 
acces la informații fără caracter public 
sensibile la evoluția prețurilor și, conform 
Directivei ETS UE, este posibil ca acestea 
să trebuiască să realizeze anumite 
operațiuni de piață cu privire la 
certificatele de emisii. În vederea 
menținerii capacității Comisiei Europene, 
a statelor membre și a altor organisme 
desemnate în mod oficial de a dezvolta și 
de a pune în aplicare politica climatică a 
Uniunii, activitățile respectivelor 
organisme publice, întreprinse numai în 
scopul aplicării acestei politici și cu 
privire la certificatele de emisii, ar trebui 
să beneficieze de o derogare de la 
aplicarea acestui regulament. O astfel de 
derogare nu ar trebui să aibă impact 
negativ asupra transparenței generale a 
pieței, având în vedere că respectivele 
organisme publice au obligații statutare 
de a acționa într-un mod care să asigure 
accesul și informarea cu privire la decizii, 
evoluții înregistrate și informații noi 
sensibile la evoluția prețurilor, în mod 
ordonat, corect și nediscriminatoriu. Mai 
mult, în Directiva ETS UE și în actele de 
punere în aplicare a acesteia, există 
garanții privind informarea în mod corect 
și nediscriminatoriu cu privire la 
informații specifice, sensibile la evoluția 
prețurilor, deținute de autoritățile publice. 
În același timp, derogarea acordată 
organismelor publice care acționează în 
scopul aplicării politicii climatice a 
Uniunii nu ar trebui extinsă la cazuri în 
care respectivele organisme publice se 
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angajează într-o activitate sau în 
tranzacții care nu au ca scop aplicarea 
politicii climatice a Uniunii sau când 
persoane fizice care lucrează pentru 
oricare dintre respectivele organisme se 
angajează într-o activitate sau în 
tranzacții în nume propriu.

Or. en

(A se vedea amendamentul 2 la considerentul 16.)

Justificare

Motivele și limitele excluderii organismelor publice (emitenții de certificate de emisii) din 
sfera de aplicare a acestui regulament, atunci când acțiunile acestora sunt întreprinse în 
scopul aplicării politicii climatice a Uniunii, ar trebui să fie mai bine clarificate. De 
asemenea, ar trebui clarificat faptul că funcționarilor publici care au acces la informații 
privilegiate privind certificatele de emisii li se interzice utilizarea acestora în vederea 
angajării într-o conduită de abuz de piață.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Drept urmare a clasificării 
certificatelor de emisii ca instrumente 
financiare în cadrul revizuirii Directivei 
privind piețele instrumentelor financiare, 
aceste instrumente vor intra sub incidența 
prezentului regulament. Având în vedere 
natura specifică a acestor instrumente și 
caracteristicile structurale ale pieței 
carbonului, este necesar să se garanteze 
că activitatea statelor membre, a Comisiei 
Europene și a altor organisme desemnate 
oficial, legată de certificatele de emisii nu 
întâmpină obstacole în aplicarea politicii 
climatice a Uniunii. Mai mult, sarcina de a 
comunica informații privilegiate trebuie să 
se adreseze participanților pe piața 
respectivă în general. Cu toate acestea, 
pentru a evita obligația întocmirii de 
rapoarte inutile, precum și pentru a 

(16) Având în vedere numărul 
considerabil de informații fără caracter 
public sensibile la evoluția prețurilor care 
au impact asupra cererii de certificate de 
emisii, deținute de participanți individuali 
pe piață, este adecvat ca sarcina de a 
comunica informații privilegiate să se 
adreseze participanților pe piața respectivă 
în general. Cu toate acestea, pentru a evita 
obligația întocmirii de rapoarte inutile, 
precum și pentru a menține rentabilitatea 
măsurilor prevăzute, se pare că este necesar 
ca impactul legislativ al obligației 
respective să fie limitat numai la acei 
operatori ETS UE, care - datorită 
dimensiunilor și activităților desfășurate -
se poate considera în mod rezonabil că au 
capacitatea de a influența semnificativ 
prețul certificatelor de emisii. Prin urmare, 
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menține rentabilitatea măsurilor prevăzute, 
se pare că este necesar ca impactul 
legislativ al obligației respective să fie 
limitat numai la acei operatori ETS UE, 
care – datorită dimensiunilor și activităților 
desfășurate – se poate considera în mod 
rezonabil că au capacitatea de a influența 
semnificativ prețul certificatelor de emisii. 
În cazul în care participanții pe piața 
certificatelor de emisii îndeplinesc deja 
sarcini echivalente de publicare de 
informații privilegiate, mai ales în 
conformitate cu Regulamentul privind 
integritatea și transparența pieței energetice 
[Regulamentul (UE) nr. …al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
integritatea și transparența pieței angro de 
energie], obligația de a publica informații 
privilegiate privind certificatele de emisii 
nu ar trebui să ducă la dublarea obligațiilor 
de comunicare a informațiilor cu același 
conținut.

în textul prezentului regulament ar trebui 
stabilite praguri minime adecvate în 
scopul aplicării acestei derogări, iar 
Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte măsuri care să modifice aceste 
praguri minime prin intermediul unui act 
delegat. Informațiile care trebuie 
comunicate ar trebui să vizeze acțiunile 
fizice ale părții care comunică 
informațiile și nu planurile sau strategiile 
acesteia privind tranzacționarea 
certificatelor de emisii. În cazul în care 
participanții pe piața certificatelor de emisii 
îndeplinesc deja sarcini echivalente de 
publicare de informații privilegiate, mai 
ales în conformitate cu Regulamentul 
privind integritatea și transparența pieței 
energetice [Regulamentul (UE) nr. …al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind integritatea și transparența pieței 
angro de energie], obligația de a publica 
informații privilegiate privind certificatele 
de emisii nu ar trebui să ducă la dublarea 
obligațiilor de comunicare a informațiilor 
cu același conținut.

Or. en

(A se vedea amendamentul 1 la considerentul 15a.)

Justificare

Din motive de siguranță pe piață, este adecvat ca pragurile de derogare de la obligația de a 
comunica informații privilegiate să fie stabilite în textul regulamentului și să fie menționate 
într-un considerent alături de motivele introducerii acestora. Este, de asemenea, important să 
se excludă în mod explicit strategiile de tranzacționare din informațiile care trebuie 
comunicate.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 

(42) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
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articolul 290 din tratat. Mai precis, actele 
delegate ar trebui adoptate în ceea ce 
privește condițiile programelor de 
răscumpărare și de stabilizare a 
instrumentelor financiare, indicatorii de 
comportament manipulator enumerați în 
anexa 1, pragul de aplicare a obligației de 
publicare pentru participanții de pe piața 
certificatelor de emisii, condițiile de 
întocmire a listelor persoanelor care au 
acces la informații privilegiate, precum și 
pragul și condițiile referitoare la 
tranzacțiile efectuate de personalul de 
conducere. Este deosebit de important ca în 
timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure o transmitere simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

articolul 290 din tratat. Mai precis, actele 
delegate ar trebui adoptate în ceea ce 
privește condițiile programelor de 
răscumpărare și de stabilizare a 
instrumentelor financiare, indicatorii de 
comportament manipulator enumerați în 
anexa 1, pragurile de aplicare a obligației 
de publicare pentru participanții de pe piața 
certificatelor de emisii, condițiile de 
întocmire a listelor persoanelor care au 
acces la informații privilegiate, precum și 
pragul și condițiile referitoare la 
tranzacțiile efectuate de personalul de 
conducere. Este deosebit de important ca în 
timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure o transmitere simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Justificare

Există două praguri, unul exprimat în dioxid de carbon echivalent și unul exprimat în putere 
termică nominală pentru activitățile de ardere.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
activității unui stat membru, a Comisiei 
Europene sau a oricărui alt organism 
desemnat în mod oficial sau a oricărei 
persoane care acționează în numele 
acestora, care are ca obiect certificate de 
emisii și care se desfășoară în vederea 
punerii în aplicare a politicii climatice a 
Uniunii.

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
activității unui stat membru, a Comisiei 
Europene sau a oricărui alt organism 
desemnat în mod oficial sau a oricărei 
persoane care acționează în numele 
acestora, care are ca obiect certificate de 
emisii și care se desfășoară numai în 
vederea punerii în aplicare a politicii 
climatice a Uniunii.
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Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că excluderea din sfera de aplicare este acordată organismelor 
care acționează exclusiv în vederea punerii în aplicare a politicii climatice a Uniunii, în timp 
ce funcționarii publici individuali care au acces la informații privilegiate care ar putea 
influența piața certificatelor de emisii continuă să facă pe deplin obiectul normelor privind 
abuzul de piață.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În aplicarea alineatului (1), se consideră 
că informațiile au un caracter precis dacă 
indică un set de circumstanțe care există 
sau se poate estima în mod rezonabil că vor 
exista sau un eveniment care a avut loc sau 
se poate estima în mod rezonabil că va 
avea loc și dacă informațiile sunt suficient 
de specifice pentru a permite tragerea unei 
concluzii cu privire la efectul posibil al 
acelui set de circumstanțe sau al acelui 
eveniment asupra prețurilor instrumentelor 
financiare, ale contractelor spot pe mărfuri 
conexe sau ale produselor licitate pe baza 
certificatelor de emisii.

(2) În aplicarea alineatului (1), se consideră 
că informațiile au un caracter precis dacă 
indică un set de circumstanțe care există 
sau se poate estima în mod rezonabil că vor 
exista sau un eveniment care a avut loc sau 
se poate estima în mod rezonabil că va 
avea loc și dacă informațiile sunt suficient 
de specifice pentru a permite tragerea unei 
concluzii cu privire la efectul posibil al 
acelui set de circumstanțe sau al acelui 
eveniment asupra prețurilor instrumentelor 
financiare, ale contractelor spot pe mărfuri 
conexe, ale certificatelor de emisii sau ale 
produselor licitate pe baza acestora.

Or. en

[A se vedea amendamentul 6 la articolul 6 alineatul (3).]

Justificare

Modificarea este introdusă pentru a armoniza formularea cu alte prevederi din regulament.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În aplicarea alineatului (1), informații 
care, în cazul în care ar fi făcute publice, ar 
putea influența semnificativ prețul 
instrumentelor financiare, al contractelor 
spot pe mărfuri conexe sau al produselor 
licitate pe baza certificatelor de emisii
înseamnă informații pe care un investitor 
rațional este probabil că le va utiliza în 
fundamentarea deciziilor sale de investiții.

(3) În aplicarea alineatului (1), informații 
care, în cazul în care ar fi făcute publice, ar 
putea influența semnificativ prețul 
instrumentelor financiare, al contractelor 
spot pe mărfuri conexe, al certificatelor de 
emisii sau al produselor licitate pe baza 
acestora înseamnă informații pe care un 
investitor rațional este probabil că le va 
utiliza în fundamentarea deciziilor sale de 
investiții.

Or. en

[A se vedea amendamentul 5 la articolul 6 alineatul (2).]

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică participanților 
pe piața certificatelor de emisii în cazul în 
care instalațiile sau activitățile de aviație pe 
care participantul le deține, le controlează 
sau pentru care este responsabil au 
înregistrat în anul anterior emisii care nu au 
depășit valoarea minimă de dioxid de 
carbon echivalent și, în cazul în care 
desfășoară activități de ardere, au 
înregistrat o putere termică nominală care 
nu a depășit valoarea minimă.

Primul paragraf nu se aplică participanților 
pe piața certificatelor de emisii în cazul în 
care instalațiile sau activitățile de aviație pe 
care participantul le deține, le controlează 
sau pentru care este responsabil au 
înregistrat în anul anterior emisii care nu au 
depășit valoarea minimă de 3 milioane de 
tone de dioxid de carbon echivalent și, în 
cazul în care desfășoară activități de ardere, 
au înregistrat o putere termică nominală 
care nu a depășit valoarea minimă de 300 
MW.

Or. en

Justificare

Pentru a crește siguranța pe piață, este adecvat să se stabilească praguri pentru derogarea 
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de la obligațiile de comunicare de la început în textul regulamentului. Cifrele specifice au fost 
alese pentru a include doar participanții mari pe piață, ale căror activități ar putea avea un 
efect semnificativ asupra modului de calcul al prețului, acoperind aproximativ 75 % din 
întreaga piață a certificatelor de emisii. A se avea în vedere faptul că 3 milioane de tone de 
dioxid de carbon echivalent corespund unui număr de 6 instalații „mari” care emit câte 
500 000 de tone fiecare.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte 
delegate în conformitate cu articolul 31, 
măsuri de stabilire a unui prag minim de 
dioxid de carbon echivalent și a unui prag 
minim pentru puterea termică nominală în 
vederea aplicării derogării prevăzute la 
paragraful al doilea.

Comisia este împuternicită să adopte, prin 
intermediul unor acte delegate în 
conformitate cu articolul 31, măsuri de 
modificare a pragului minim de dioxid de 
carbon echivalent și a pragului minim 
pentru puterea termică nominală în vederea 
aplicării derogării prevăzute la paragraful 
al doilea. În timp ce adoptă actul delegat 
menționat la acest paragraf, Comisia 
evaluează dacă modificarea pragului 
minim de dioxid de carbon echivalent sau 
pragul minim de putere termică nominală 
răspunde nevoilor care decurg din noile 
evoluții tehnologice și ale pieței.

Or. en

Justificare

Cu toate că stabilirea unui prag de la început are un rol fundamental în ceea ce privește 
asigurarea unui grad mai mare de claritate pentru participanții pe piață și evitarea 
incertitudinii juridice, este totuși util ca Comisia să fie împuternicită să modifice pragurile 
prin intermediul unui act delegat pentru a putea aborda problemele legate de piață 
(asimetriile percepute, volatilitatea prețurilor etc.) și/sau nevoile în materie de politică (cum 
ar fi diminuarea emisiilor în timp datorită politicii climatice a Uniunii).
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O autoritate competentă poate permite 
amânarea publicării informațiilor 
privilegiate de către emitentul unui 
instrument financiar, numai dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(5) O autoritate competentă poate permite 
amânarea publicării informațiilor 
privilegiate de către emitentul unui 
instrument financiar sau de către 
participantul pe piața certificatelor de 
emisii, numai dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care să se excludă posibilitatea participanților pe piața 
certificatelor de emisii de a li se acorda permisiunea oficială de a amâna comunicarea 
informațiilor privilegiate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când Uniunea Europeană 
participă la un sistem de comercializare a 
certificatelor de emisii alături de o țară 
terță, certificatele de emisii din cadrul 
acestui sistem și produsele licitate pe baza 
acestora intră sub incidența prezentului 
regulament. Atunci când este necesar, 
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte delegate în conformitate cu articolul 
31, măsuri de stabilire a criteriilor pentru 
includere.

Or. en

Justificare
Protecția pieței ar trebui garantată și pentru sistemele de comercializare la care ar putea 
participa Uniunea în viitor ca urmare a încheierii de acorduri globale.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 32 
privind suplimentarea și modificarea 
condițiilor programelor de răscumpărare și 
stabilizare a instrumentelor financiare, a 
definițiilor prezentului regulament, a 
condițiilor de întocmire a listelor 
persoanelor care au acces la informații 
privilegiate, a condițiilor referitoare la 
tranzacțiile efectuate de personalul de 
conducere și a procedurilor pentru 
persoanele care furnizează informații care 
ar putea conduce la detectarea încălcărilor 
prezentului regulament.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 32 
privind suplimentarea și modificarea 
condițiilor programelor de răscumpărare și 
stabilizare a instrumentelor financiare, a 
definițiilor prezentului regulament, a 
pragurilor de stabilire a aplicării 
obligației de publicare participanților pe 
piața certificatelor de emisii, a condițiilor 
de întocmire a listelor persoanelor care au 
acces la informații privilegiate, a 
condițiilor referitoare la tranzacțiile 
efectuate de personalul de conducere și a 
procedurilor pentru persoanele care 
furnizează informații care ar putea conduce 
la detectarea încălcărilor prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Pragurile de emisii ar trebui menționate în rândul prevederilor pe care Comisia le poate 
suplimenta sau modifica prin intermediul unor acte delegate.


