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Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een 
systematischer gebruik van de herschikking van besluiten1 wordt elk door de Commissie 
ingediend herschikkingsvoorstel bestudeerd door een adviesgroep, bestaande uit de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Hierbij gaat het advies van de adviesgroep inzake bovengenoemd voorstel.

De Commissie juridische zaken zal zich in beginsel op haar vergadering van 1 maart 2012 
over deze tekst uitspreken.

Bijlage

                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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Bijlage

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 10 januari 2012

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten 
voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/39/EG van het 
Europees Parlement en de Raad
COM(2011)0656 van 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de uit de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande adviesgroep op 
10 en 28 november 2011 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de 
Commissie te onderzoeken.

Tijdens deze bijeenkomsten1 leidde de behandeling van het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot 
wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 
2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 
93/22/EEG ertoe dat de adviesgroep unaniem het volgende vaststelde.

1) Wat de toelichting betreft, diende deze, om volledig in overeenstemming te zijn met de 
desbetreffende voorschriften van het Interinstitutioneel Akkoord, aan te geven welke 
bepalingen van het vorige besluit in het voorstel ongewijzigd blijven, zoals bepaald in punt 6 
a) (iii), van dit Akkoord.
2) De volgende wijzigingen in het herschikkingsvoorstel hadden moeten worden aangegeven 
met de grijze achtergrond die in het algemeen wordt gebruikt om inhoudelijke wijzigingen te 
markeren:
- in overweging 37, het schrappen van de volledige tekst van de huidige overweging 27 van 
Richtlijn 2004/39/EG;
                                               
1 De adviesgroep beschikte over de Engelse, Franse en Duitse taalversies van het voorstel en heeft haar 
beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal 
gesteld was.
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- in overweging 61, het toevoegen van de laatste woorden "OTF of beleggingsonderneming 
met systematische interne afhandeling";
- in overweging 102, het vervangen van het woord "aanmoedigen" door de woorden "ervoor 
zorg dragen dat";
- in artikel 1, lid 1, het toevoegen van de laatste woorden "aanbieders van 
datarapporteringsdiensten en ondernemingen van derde landen die beleggingsdiensten of -
activiteiten in de Unie verrichten";
- in artikel 1, lid 3, eerste streepje, het toevoegen van een verwijzing naar een nieuw artikel 
17;
- in artikel 1, lid 3, vierde streepje, de woorden "tot en met 80";
- in artikel 1, lid 3, vijfde streepje, het schrappen van de verwijzing naar "artikel 71, lid 1";
- in artikel 2, lid 1, onder iii), het schrappen van de woorden "frequent op georganiseerde en 
systematische wijze" "buiten een gereglementeerde markt of een MTF" "door een voor derden 
toegankelijk systeem aan te bieden om met hen transacties te sluiten";
- in artikel 5, lid 2, het schrappen van de laatste woorden "en 15";
- in artikel 9, lid 7, het schrappen van de woorden "voorgenomen wijzigingen in het bestuur 
van de onderneming";
- in artikel 16, lid 1, het toevoegen van de laatste woorden "en in artikel 17";
- in artikel 16, lid 11, het toevoegen van de woorden "en 7";
- in artikel 18, lid 1, het schrappen van de woorden "en niet-discretionaire";
- in artikel 18, lid 6, het vervangen van de bestaande verwijzing naar "artikel 50, lid 1" door 
een verwijzing naar een nieuw "artikel 72, lid 1";
- in artikel 24, lid 1, het vervangen van de woorden "in de leden 2 tot en met 8" door de 
woorden "in dit artikel en in artikel 25";
- in artikel 24, lid 3, tweede alinea, het woord "wordt";
- in artikel 29, lid 1, het vervangen van de woorden "kunnen besluiten te" door de woorden 
"staan... toe";
- in artikel 30, lid 2, eerste alinea, het schrappen van de woorden "en l)";
- in artikel 36, lid 2, tweede alinea, het vervangen van de woorden "kan...meedelen" door de 
woorden "deelt...mee";
- in artikel 55, lid 3, onder (b), het toevoegen van de laatste woorden "en ervaring";
- in artikel 92, lid 1, vierde alinea, het toevoegen van een laatste punt (f);
- in bijlage I, deel C, onder (10), het schrappen van het woord "emissievergunningen".
3) In artikel 4, lid 2, onder 18), dat overeenkomt met artikel 4, lid 1, onder 22) van Richtlijn 
2004/39/EG, had de verwijzing naar "artikel 48" in de huidige tekst moeten worden 
aangepast, zodat verwezen wordt naar "artikel 69".
4) In artikel 36, lid 9, eerste alinea, hadden voor het woord "ESMA" de eerste woorden van 
artikel 31, lid 7, derde alinea van Richtlijn 2004/39/EG "om eenvormige voorwaarden voor de 
toepassing van dit artikel te garanderen" moeten staan en met dubbele doorhaling 
gemarkeerd moeten zijn.
5) In artikel 69, lid 2, eerste alinea, dat overeenkomt met artikel 48, lid 2, eerste alinea van 
Richtlijn 2004/39/EG, had de verwijzing naar "artikel 23, lid 4" in de huidige tekst aangepast 
moeten worden, zodat verwezen wordt naar "artikel 29, lid 4".
6) Om volledig in overeenstemming te zijn met de in punt 7 van het Interinstitutioneel 
Akkoord vastgestelde voorschriften, dient de herschikking tevens de volgende onderdelen te 
bevatten die niet voorkomen in het door de Commissie ingediende voorstel tot herschikking:
- overeenkomstig punt 7 b) moet een concordantietabel als bijlage worden opgenomen;
- een formulering in het intrekkingsartikel op grond waarvan overeenkomstig punt 7 c) (i) de 
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intrekking de verplichtingen die voor lidstaten uit de ingetrokken richtlijn voortvloeien wat de 
omzettingstermijn betreft onverlet laat, alsook het overeenkomstig punt 7 c) (ii) opnemen in 
bijlage van een tabel waarin deze termijn wordt aangeduid.

Na behandeling van het voorstel heeft de adviesgroep dan ook met algemene stemmen kunnen 
concluderen dat het voorstel geen inhoudelijke wijziging bevat behalve die welke als zodanig 
in de tekst of in onderhavig advies zijn aangegeven. Met betrekking tot de codificatie van de 
niet gewijzigde bepalingen van de voorgaande wetstekst met die inhoudelijke wijzigingen, is 
de adviesgroep eveneens tot de slotsom gekomen dat het voorstel een consequente codificatie 
van bestaande teksten is, zonder wijziging van de inhoud.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Directeur-generaal


