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Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä tarkastelee komission 
esittämiä uudelleenlaatimista koskevia ehdotuksia.

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

Oikeudellisten asioiden valiokunnan on tarkoitus ilmaista kantansa lausuntoon kokouksessaan 
1. maaliskuuta 2012.
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1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 10. tammikuuta 2012

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden 
markkinoista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY 
kumoamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)
COM(2011)0656, 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä 
kokoontui 10. ja 28. marraskuuta 2011 käsittelemään muun muassa edellä mainittua 
komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli kyseisissä kokouksissa1 ehdotusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EU, jolla 
muutetaan neuvoston direktiivejä 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2000/12/EY ja jolla kumotaan neuvoston direktiivi 93/22/ETY, ja totesi 
yksimielisesti seuraavaa:

1) Mitä tulee perusteluihin, täyttääkseen täysimääräisesti toimielinten välisessä sopimuksessa
vahvistetut vaatimukset uudelleenlaatimista koskevassa ehdotuksessa olisi pitänyt yksilöidä 
tarkasti, mitkä aikaisemman säädöksen säännökset säilyvät muuttumattomina, kuten 
sopimuksen 6 kohdan a alakohdan iii luetelmakohdassa määrätään.
2) Seuraavat muutosehdotukset uudelleenlaadintaa koskevasta tekstistä olisi pitänyt merkitä 
harmaalla taustalla, jota käytetään osoittamaan merkittäviä muutoksia:
– johdanto-osan 37 kappaleessa direktiivin 2004/39/EY nykyisen johdanto-osan 

27 kappaleen koko tekstin poisto;
– johdanto-osan 61 kappaleessa tekstin "organisoidun kaupankäyntijärjestelmän tai 

kauppojen sisäisen toteuttajan" lisäys;
                                               
1 Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän 
työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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– johdanto-osan 102 kappaleessa sanan "rohkaisevat" korvaaminen sanoilla 
"varmistavat, että";

– 1 artiklan 1 kohdassa seuraavan tekstin lisäys loppuun: "tietopalvelujen tarjoajiin ja 
kolmansien maiden yrityksiin, jotka tarjoavat sijoituspalveluja tai harjoittavat 
sijoitustoimintaa unionissa";

– 1 artiklan 3 kohdassa uutta 17 artiklaa koskevan viittauksen lisäys;
– 1 artiklan 3 kohdan neljännessä luetelmakohdassa sanat "–80";
– 1 artiklan 3 kohdan viidennessä luetelmakohdassa sanojen "V osaston 71 artiklan 

1 kohtaa" poisto;
– 2 artiklan 1 kohdan iii alakohdassa sanojen "elleivät he säänneltyjen markkinoiden tai 

monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella (…) suunnitelmallisesti, usein 
toistuvasti ja järjestelmällisesti (…) tarjoamalla kolmansille osapuolille avoimen 
järjestelmän tarkoituksenaan saada nämä mukaan kaupankäyntiin" poisto;

– 5 artiklan 2 kohdassa sanojen "ja 15" poistaminen;
– 9 artiklan 7 kohdassa sanojen "ehdotettujen yritysjohdon muutosten vaarantavan"

poistaminen;
– 16 artiklan 1 kohdassa sanojen "ja 17 artiklassa" poistaminen;
– 16 artiklan 11 kohdassa sanojen "ja 7 kohdassa" poistaminen;
– 18 artiklan 1 kohdassa sanojen "ja ehdottomat" poistaminen;
– 18 artiklan 6 kohdassa olevan viittauksen "50 artiklan 1 kohdan" korvaaminen uudella 

viittauksella "72 kohdan 1 kohdan";
– 24 artiklan 1 kohdassa sanojen "2–8 kohdassa" korvaaminen sanoilla "tässä artiklassa 

ja 25 artiklassa"; 
– 24 artiklan 3 kohdan toisessa luetelmakohdassa sana "tulisi";
– 29 artiklan 1 kohdassa sanojen "voivat päättää sallia" korvaaminen sanoilla "on 

sallittava";
– 30 artiklan 2 kohdassa sanojen "ja l" poistaminen;
– 36 artiklan 2 kohdassa sanojen "voi julkistaa" korvaaminen sanoilla "on julkistettava";
– 55 artiklan 3 kohdan b alakohdassa sanojen "ja riittävä kokemus" lisääminen;
– 92 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa viimeisen f alakohdan lisääminen;
– liitteeseen I sisältyvän C osan 10 kohdassa sanan "päästöoikeudet" poistaminen. 
3) 4 artiklan 2 kohdan 18 alakohdassa, joka vastaa direktiiviin 2004/39/EY sisältyvän 
4 artiklan 1 kohdan 22 alakohtaa, nykyisin sovellettavan tekstin viittaus "48 artiklaan" olisi 
muutettava viittaukseksi "69 artiklaan".
4) 36 artiklan 9 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ennen sanaa "EAMV" olevat sanat "Jotta 
voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset", jotka ovat 
direktiiviin 2004/39/EY sisältyvän 31 artiklan 7 kohdan alkuperäinen sanamuoto, olisivat 
kuuluneet mukaan ja ne olisi pitänyt merkitä kaksoispoikkiviivalla.
5) 69 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, joka vastaa direktiiviin 2004/39/EY 
sisältyvän 48 artiklan 2 kohtaa, nykyisin sovellettavan tekstin viittaus "23 artiklan 4 kohtaan"
olisi muutettava viittaukseksi "29 artiklan 4 kohtaan".
6) Jotta kaikki toimielinten välisen sopimuksen 7 kohdassa esitetyt ehdot täytettäisiin, 
uudelleenlaaditussa säädöksessä olisi oltava mukana seuraavat elementit, jotka puuttuvat 
komission tekemästä ehdotuksesta:
– 7 kohdan b alakohdan mukaisen vastaavuustaulukon sisällyttäminen liitteeseen;
– kumoavan artiklan sanamuoto, jonka nojalla jäsenvaltioiden velvoitteet direktiivin 

saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ei määräaikansa suhteen saa muuttua 
kyseisen kumoamisen jälkeen, kuten 7 kohdan c alakohdan i alakohdassa säädetään; 
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kyseistä määräaikaa koskeva taulukko on myös sisällytettävä liitteeseen 7 kohdan c 
alakohdan ii alakohdan mukaisesti.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei 
sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa on sellaisiksi 
yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan 
aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä 
muuttamatta.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
parlamentin lakimies neuvoston lakimies pääjohtaja


