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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0003/2012)

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle 
instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF 
(omarbejdning)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Ifølge den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter1 skal en rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen behandle forslag til omarbejdning, der 
forelægges af Kommissionen.

Vedlagt fremsendes den rådgivende gruppes udtalelse om ovennævnte forslag.

Retsudvalget forventes at tage stilling hertil på sit møde den 1. marts 2012.

Bilag

                                               
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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Bilag

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 10. januar 2012

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle 
instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF
COM(2011)656 af 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møder den 10. og 28. 
november 2011 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 
93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af 
Rådets direktiv 93/22/EØF konstaterede den rådgivende gruppe følgende:

1) Hvad angår begrundelsen, burde den for fuldt ud at være udformet i overensstemmelse med 
de relevante krav, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale, præcist have angivet, hvilke 
bestemmelser i den tidligere retsakt der forbliver uændrede, således som det er fastsat i 
aftalens punkt 6, litra a), nr. iii).
2) Følgende ændringer fremsat i forslaget til omarbejdning burde have været markeret med 
den gråskravering, der normalt anvendes til markering af indholdsmæssige ændringer:
- i betragtning 37, udeladelsen af hele betragtning 27 i direktiv 2004/39/EF
- i betragtning 61, tilføjelsen af ordene "en OHF eller en systematisk internalisator"
- i betragtning 102, erstatningen af ordet "tilskynde" med "sikre, at"
- i artikel 1, stk. 1, tilføjelsen af ordene "udbydere af dataindberetningstjenester og 
tredjelandsselskaber, der yder investeringsservice eller udfører investeringsaktiviteter i 
Unionen"
- i artikel 1, stk. 3, første led, tilføjelsen af en henvisning til en ny artikel 17
                                               
1 Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den 
engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.
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- i artikel 1, stk. 3, fjerde led, ordene "-80"
- i artikel 1, stk. 3, femte led, udeladelsen af  "artikel 71, stk. 1"
- i artikel 2, stk. 1, nr. iii), udeladelsen af ordene"uden for et reguleret marked eller MHF på 
organiseret, hyppigt og systematisk grundlag ved at tilbyde et system, der er tilgængeligt for 
tredjemand, med henblik på at indgå i handler med vedkommende"
- i artikel 5, stk. 2, udeladelsen af ordene "og 15"
- i artikel 9, stk. 7, udeladelsen af ordene"de foreslåede ledelsesændringer"
- i artikel 16, stk. 1, tilføjelsen af ordene "og i artikel 17"
- i artikel 16, stk. 11, tilføjelsen af ordene "og 7"
- i artikel 18, stk. 1, udeladelsen af ordene"og faste"
- i artikel 18, stk. 6, erstatningen af den nuværende henvisning til "artikel 50, stk. 1" med en 
henvisning til en ny "artikel 72, stk. 1"
- i artikel 24, stk. 1, erstatningen af ordene "stk. 2-8" med ordene "denne artikel og i artikel 
25"
- i artikel 24, stk. 3, andet afsnit, ordet "skal"
- i artikel 29, stk. 1, erstatningen af ordene "kan beslutte at tillade" med "tillader"
- i artikel 30, stk. 2, første afsnit, udeladelsen af ordene "og l)"
- i artikel 36, stk. 2, andet afsnit, erstatningen af ordene "kan offentliggøre" med "offentliggør"
- i artikel 55, stk. 3, litra b), tilføjelsen af ordene "og erfaring"
- i artikel 92, stk. 1, fjerde afsnit, tilføjelsen af et litra f)
- in bilag I, afsnit C, punkt 10, udeladelsen af ordet "emissionstilladelser".
3) I artikel 4, stk. 2, nr. 18), der svarer til artikel 4, stk. 1, nr. 22), i direktiv 2004/39/EF, burde 
henvisningen til "artikel 48" i den gældende tekst have været erstattet med en henvisning til 
"artikel 69".
4) I artikel 36, stk. 9, første afsnit, før ordet "ESMA" burde ordene "For at sikre konsekvent 
harmonisering af denne artikel kan", som er de indledende ord i artikel 31, stk. 7, tredje 
afsnit, i direktiv 2004/39/EF, have været medtaget og burde have været markeret med dobbelt 
gennemstregning.
5) I artikel 69, stk. 2, første afsnit, der svarer til artikel 48, stk. 2, første afsnit, i direktiv 
2004/39/EF, burde henvisningen til "artikel 23, stk. 4" i den gældende tekst have været 
erstattet med en henvisning til "artikel 29, stk. 4".
6) For at opfylde alle kravene i punkt 7 i den interinstitutionelle aftale burde
omarbejdningsretsakten også omfatte følgende elementer, som ikke findes i det forslag til 
omarbejdning, Kommissionen har forelagt:
- en sammenligningstabel, som skal knyttes som bilag til omarbejdningsretsakten, jf. punkt 7, 
litra b)
- en bemærkning i den ophævende artikel om, at de forpligtelser med hensyn til fristen for 
gennemførelse i national ret i det direktiv, der ophæves, ikke berøres af ophævelsen, jf. punkt 
7, litra c), nr. i), og en tabel med angivelse af denne frist i et bilag, jf. punkt 7, litra c), nr. ii).

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 
indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve 
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forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, 
hvad angår de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte 
ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Generaldirektør


