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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om
markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF
(Den Europæiske Unions Tidende L 173 af 12. juni 2014)
Side 14, betragtning 76:
I stedet for:

»… kan markedspraksisser, der eksisterer inden denne forordnings ikrafttræden, og som er accepteret af de
kompetente myndigheder i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2003 (1) ved
anvendelsen af artikel 1, nr. 2), litra a), i direktiv 2003/6/EF, fortsat anvendes, …
(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2003 af 22. december 2003 om gennemførelse af EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af
finansielle instrumenter (EUT L 336 af 23.12.2003, s. 33).«

læses:

»… kan markedspraksisser, der eksisterer inden denne forordnings ikrafttræden, og som er accepteret af de
kompetente myndigheder i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2004/74/EF (1) ved
anvendelsen af artikel 1, nr. 2), litra a), i direktiv 2003/6/EF, fortsat anvendes, …
(1) Kommissionens direktiv 2004/72/EF af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2003/6/EF, for så vidt angår accepteret markedspraksis, definition af intern viden
i forbindelse med varederivater, udarbejdelse af lister over insidere, anmeldelse af ledende
medarbejderes transaktioner og af mistænkelige transaktioner (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 70).«

Side 24, artikel 6, stk. 5, andet afsnit:
I stedet for:

»Kommissionen udarbejder og forelægger med henblik herpå Europa-Parlamentet en rapport senest den
3. januar 2016, hvori den internationale behandling af offentlige organer, som har ansvar for styringen af
den offentlige gæld, eller som griber ind i denne, og af centralbanker i tredjelande vurderes.«

læses:

»Kommissionen udarbejder og forelægger med henblik herpå Europa-Parlamentet og Rådet en rapport
senest den 3. januar 2016, hvori den internationale behandling af offentlige organer, som har ansvar for
styringen af den offentlige gæld, eller som griber ind i denne, og af centralbanker i tredjelande vurderes.«

Side 53, artikel 37:
I stedet for:

»Direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2004/72/EF (1), 2003/125/EF …
(1) Kommissionens direktiv 2004/72/EF af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2003/6/EF, for så vidt angår accepteret markedspraksis, definition af intern viden
i forbindelse med varederivater, udarbejdelse af lister over insidere, anmeldelse af ledende
medarbejderes transaktioner og af mistænkelige transaktioner (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 70).«

læses:

»Direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2004/72/EF, 2003/125/EF …«.

