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Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την κατάργηση της οδηγίας
2004/39/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (αναδιατύπωση)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Η διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μία πλέον συστηματοποιημένη χρήση 
της τεχνικής αναδιατύπωσης για νομικές πράξεις1 απαιτεί την εξέταση κάθε πρότασης 
αναδιατύπωσης της Επιτροπής από μία συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών 
υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Επισυνάπτεται η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας για την ανωτέρω 
πρόταση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σκοπεύει να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με τη 
γνωμοδότηση στη συνεδρίασή της την 1η Μαρτίου 2012.

Παράρτημα

                                               
1 ΕΕ C 77, 28.03.2002, σ. 1.
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Παράρτημα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (αναδιατύπωση)
COM(2011)656 της 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μία πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής αναδιατύπωσης για νομικές πράξεις, και ειδικότερα 
το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες νομικές 
υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε 
στις 10 και 28 Νοεμβρίου 2011 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της προαναφερθείσας 
πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις συνεδριάσεις αυτές1, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας εξέτασε την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου
2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών
85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, και διαπίστωσε διά κοινής συμφωνίας τα εξής:

1) Όσον αφορά την αιτιολογική έκθεση, για να είναι συνεπές το κείμενο αυτό με τις σχετικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία, θα έπρεπε να διευκρινίζει ποιες 
διατάξεις της προηγούμενης πράξης παραμένουν αμετάβλητες στην πρόταση, όπως 
προβλέπεται στο σημείο 6(α)(iii) της εν λόγω συμφωνίας.
2) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις που προτείνονται στο αναδιατυπωμένο κείμενο έπρεπε να 
είχαν προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την γκρι σκίαση που χρησιμοποιείται εν γένει για την 
επισήμανση των ουσιαστικών τροποποιήσεων:
                                               
1 Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλωσσική έκδοση της 
πρότασης και εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση, που αποτελεί την πρωτότυπη έκδοση του υπό εξέταση 
κειμένου.
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- στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 37, η διαγραφή ολόκληρου του κειμένου της υφιστάμενης 
αιτιολογικής σκέψης αριθ. 27 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ·
- στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 61, η προσθήκη των τελικών λέξεων «ΟΜΔ ή συστηματικών 
εσωτερικοποιητών»·
- στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 102, η αντικατάσταση των λέξεων «να ενθαρρύνουν» με τις 
λέξεις «να εξασφαλίσουν»·
- στο άρθρο 1, παράγραφος 1, η προσθήκη των τελικών λέξεων «στους παρόχους υπηρεσιών 
αναφοράς δεδομένων, και στις εταιρείες τρίτων χωρών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες 
ή δραστηριότητες εντός της Ένωσης»·
- στο άρθρο 1, παράγραφος 3, πρώτη περίπτωση, η προσθήκη παραπομπής στο νέο άρθρο 17·
- στο άρθρο 1, παράγραφος 3, τέταρτη περίπτωση, οι λέξεις «έως 80»·
- στο άρθρο 1, παράγραφος 3, πέμπτη περίπτωση, η διαγραφή της ένδειξης «άρθρο 71, 
παράγραφος 1»·
- στο άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο iii), η διαγραφή των λέξεων «εκτός ρυθμιζόμενης 
αγοράς ή ΠΜΔ κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά, παρέχοντας ένα σύστημα 
προσβάσιμο σε τρίτα μέρη, ώστε να πραγματοποιούν συναλλαγές με αυτά»·
- στο άρθρο 5, παράγραφος 2, η διαγραφή των τελικών λέξεων «και 15»·
- στο άρθρο 9, παράγραφος 7, η διαγραφή των λέξεων «προτεινόμενες αλλαγές στη διοίκηση 
της επιχείρησης»·
- στο άρθρο 16, παράγραφος 1, η προσθήκη των τελικών λέξεων «και στο άρθρο 17»·
- στο άρθρο 16, παράγραφος 11, η προσθήκη των λέξεων «και 7»·
- στο άρθρο 18, παράγραφος 1, η διαγραφή των λέξεων «και άνευ διακρίσεων»·
- στο άρθρο 18, παράγραφος 6, η αντικατάσταση της υφιστάμενης παραπομπής στο « άρθρο 
50, παράγραφος 1» με παραπομπή στο νέο «άρθρο 72, παράγραφος 1»·
- στο άρθρο 24, παράγραφος 1, η αντικατάσταση των λέξεων « στις παραγράφους 2 έως 8» 
με τις λέξεις «στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 25·»
- στο άρθρο 24, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «θα πρέπει»·
- στο άρθρο 29, παράγραφος 1, η διαγραφή των λέξεων «δύνανται να αποφασίζουν»·
- στο άρθρο 30, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, η διαγραφή των λέξεων «και ιβ)»·
- στο άρθρο 36, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, η διαγραφή των λέξεων «δύναται να»·
- στο άρθρο 55, παράγραφος 3, στοιχείο β), η προσθήκη των τελικών λέξεων «και πείρας»·
- στο άρθρο 92, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, η προσθήκη του τελικού στοιχείου στ)·
- στο Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ, σημείο 10, η διαγραφή των λέξεων «δικαιώματα εκπομπής».
3) Στο άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο 18, το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 4, παράγραφος 1, 
σημείο 22, της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, η παραπομπή στο «άρθρο 48» που περιλαμβάνεται στο 
ισχύον σήμερα κείμενο θα έπρεπε να είχε αναδιατυπωθεί ως παραπομπή στο «άρθρο 69».
4) Στο άρθρο 36, παράγραφος 9, πρώτο εδάφιο, πριν από τις λέξεις «Η ΕΑΚΑΑ» οι λέξεις 
«Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου», οι οποίες 
αποτελούν την αρχική διατύπωση του άρθρου 31, παράγραφος 7, τρίτο εδάφιο, της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ θα έπρεπε να εμφανίζονται και θα έπρεπε να είχαν επισημανθεί με διπλή γραμμή 
διαγραφής.
5) Στο άρθρο 69, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 48, 
παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, η παραπομπή στο «άρθρο 23, 
παράγραφος 4» που περιλαμβάνεται στο ισχύον σήμερα κείμενο θα έπρεπε να είχε 
αναδιατυπωθεί ως παραπομπή στο «άρθρο 29, παράγραφος 4».
6) Προκειμένου να πληροί όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 7 της 
διοργανικής συμφωνίας, η πράξη αναδιατύπωσης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία τα οποία δεν εμφανίζονται στην υποβαλλόμενη από την Επιτροπή 
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πρόταση αναδιατύπωσης:
- έναν πίνακα αντιστοιχίας επισυναπτόμενο σύμφωνα με το σημείο 7 στοιχείο β)·
- μία διατύπωση στο καταργόν άρθρο που να προβλέπει ότι οι υποχρεώσεις των κρατών 
μελών που απορρέουν από την προθεσμία μεταφοράς της καταργηθείσας οδηγίας δεν 
θίγονται από μία τέτοια κατάργηση, σύμφωνα με το σημείο 7, στοιχείο γ), σημείο i), καθώς 
και έναν πίνακα που να περιέχει την ένδειξη της εν λόγω προθεσμίας επισυναπτόμενο 
σύμφωνα με το σημείο 7, στοιχείο γ), σημείο ii).

Συνεπώς, κατόπιν εξέτασης της πρότασης η συμβουλευτική ομάδα εργασίας κατέληξε 
ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πέραν 
εκείνων που προσδιορίζονται ως ουσιαστικές τροποποιήσεις στο κείμενο ή στην παρούσα 
γνωμοδότηση. Η ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των 
αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω 
ουσιαστικές τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος 
κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.
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