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Utskottet för rättsliga frågor

1.2.2012

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0003/2012)

Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella 
instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG (omarbetning)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1 ska en rådgivande grupp, 
sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, 
granska alla förslag till omarbetning som läggs fram av kommissionen.

Härmed bifogas yttrandet från den rådgivande gruppen över ovannämnda förslag.

Utskottet för rättsliga frågor avser att yttra sig över denna text vid sitt sammanträde 
den 1 mars 2012.

Bilaga

                                               
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Bilaga

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 10 januari 2012

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella 
instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG
COM(2011)0656 av den 20 oktober 2011 – 2011/0298(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 10 och den 28 november 2011 för att bland 
annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden1, behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv, som syftar till en omarbetning av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om 
ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, och konstaterade 
enhälligt följande.

1) När det gäller motiveringen skulle det, för att denna skulle ha utarbetats i full 
överensstämmelse med de relevanta kraven i det interinstitutionella avtalet, ha angetts exakt 
vilka bestämmelser i den tidigare rättsakten som inte ändras i förslaget, enligt vad som 
föreskrivs i punkt 6 a iii i detta avtal.
2) Följande ändringar av texten i förslaget till omarbetning borde ha markerats med den 
gråskuggning som normalt används för att markera ändringar av sakinnehållet:
– I skäl 37: strykningen av hela texten i nuvarande skäl 27 i direktiv 2004/39/EG.
– I skäl 61: tillägget av slutorden ”OTF-plattform eller en systematisk internhandlare”.
– I skäl 102: utbytet av ordet ”uppmuntrar” med orden ”säkerställer att”.

                                               
1 Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade 
utifrån den engelska, som var textens originalversion.
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– I artikel 1.1: tillägget av slutorden ”leverantörer av datarapporteringstjänster och företag 
från tredjeland som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i 
unionen”.
– I artikel 1.3 första strecksatsen: tillägget av hänvisningen till en ny artikel 17.
– I artikel 1.3 fjärde strecksatsen: orden ”–80”.
– I artikel 1.3 femte strecksatsen: strykningen av uppgiften ”Artikel 71.1”
– I artikel 2.1 iii: strykningen av orden ”utanför en reglerad marknad eller en MTF-plattform 
på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt genom att tillhandahålla ett system som är 
tillgängligt för tredje part i syfte att handla med vederbörande”.
– I artikel 5.2: strykningen av slutorden ”och 15”.
– I artikel 9.7: strykningen av orden ”de föreslagna ändringarna av ledningen för företaget 
skulle”.
– I artikel 16.1: tillägget av slutorden ”och i artikel 17”.
– I artikel 16.11: tillägget  av orden ”och 7”.
– I artikel 18.1: strykningen av orden ”icke skönsmässiga”.
– I artikel 18.6: utbytet av den nuvarande hänvisningen till ”artikel 50.1” med en hänvisning 
till en ny ”artikel 72.1”.
– I artikel 24.1: utbytet av orden ”i punkterna 28” med orden ”denna artikel och i 
artikel 25”.
– I artikel 24.3 andra stycket: ordet ”bör”.
– I artikel 29.1: utbytet av orden ”får besluta att” med ordet ”ska”.
– I artikel 30.2 första stycket: strykningen av orden ”och l”.
– I artikel 36.2 andra stycket: utbytet av ordet ”får” med ordet ”ska”.
– I artikel 55.3 b: tillägget av slutorden ”och handelserfarenhet”.
– I artikel 92.1 fjärde stycket: tillägget av en avslutande punkt (f).
– I bilaga I, avsnitt C, punkt 10: strykningen av orden ”utsläppsrätter”.
3) I artikel 4.2.18, som motsvarar artikel 4.1.22 i direktiv 2004/39/EG, borde hänvisningen till 
”artikel 48” i den nu gällande texten ha anpassats så att den förstås som en hänvisning till 
”artikel 69”.
4) I artikel 36.9 första stycket, före ordet ”Esma”, skulle orden ”För att säkerställa enhetliga 
tillämpningsvillkor för denna artikel”, som utgör den inledande lydelsen i artikel 31.7 
tredje stycket i direktiv 2004/39/EG, ha funnits med och ha markerats med ”dubbel 
genomstrykning”.
5) I artikel 69.2 första stycket, som motsvarar artikel 48.2 första stycket i direktiv 
2004/39/EG, borde hänvisningen till ”artikel 23.4” i den nu gällande texten ha anpassats så att 
den förstås som en hänvisning till ”artikel 29.4”.
6) För att följa samtliga krav i punkt 7 i det interinstitutionella avtalet borde den omarbetade 
rättsakten dessutom innehålla följande delar som inte finns i det förslag till omarbetning som 
har lämnats in av kommissionen:
– En jämförelsetabell som ska bifogas i enlighet med punkt 7 b.
– En formulering i artikeln om upphävande där det anges att de skyldigheter som åligger 
medlemsstaterna under det upphävda direktivets tidsfrist för tillämpning inte ska beröras av 
upphävandet, i enlighet med punkt 7 c i, liksom att en tabell som innehåller en uppgift om 
denna period ska bifogas i enlighet med punkt 7 c ii.
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Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga 
ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare 
att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare 
rättsakterna tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av de befintliga 
rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

C. Pennera H. Legal L. Romero Requena
Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare Generaldirektör


