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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi niiden takeiden 
yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan 
perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden 
jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (kodifioitu toisinto)
(KOM(2008)0039 – C6-0050/2008 – 2008/0022(COD))

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä tarkastelee komission 
antamia kodifiointiehdotuksia.

Jäsenille lähetetään ohessa neuvoa-antavan ryhmän lausunto käsillä olevasta 
kodifiointiehdotuksesta.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan on tarkoitus ilmaista kantansa lausuntoon kokouksessaan 
28.–29. toukokuuta 2008.
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1 EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi niiden takeiden 
yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan 
perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten 
sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi
(KOM(2008)0039 lopullinen, 31.1.2008 – 2008/0022(COD))

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva 
neuvoa-antava ryhmä kokoontui 6. helmikuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä 
mainittua komission tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi,
jolla kodifioidaan niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa 
vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten 
sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi 9. maaliskuuta 1968 annettu ensimmäinen neuvoston 
direktiivi2, jota on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta, ja totesi yksimielisesti, että 
15 artiklan sanamuotoa on mukautettava siten, että se kuuluu seuraavasti: "Komissio esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012 kertomuksen 
ja tarvittaessa ehdotuksen 2 artiklan f alakohdan sekä 3, 4, 5 ja 7 artiklan säännösten 
muuttamiseksi sen soveltamisesta saatujen kokemuksien, direktiivin tavoitteiden ja 
senhetkisen teknisen kehityksen perusteella."

Tarkastelun perusteella ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus on säännönmukainen 
kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

(allek.) C. PENNERA (allek.) J.-C. PIRIS (allek.) C.-F. DURAND
Pääjohtaja Pääjohtaja Vt. pääjohtaja
Parlamentin lakimies Neuvoston lakimies

                                               
1 Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen 22 kieliversiota. Ryhmän työ perustui 
ranskankieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
2 EYVL L 65, 14.3.1968, s. 8, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/99/EY 
(EUVL L 363, 20.12.2006, s. 137).
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