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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 30.04.2004 
KOM(2004) 365 endelig 

2002/0269 (COD)  

  

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), 
om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til 

forslag til 
 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 

om investeringsservice og regulerede markeder og om ændring af Rådets direktiv 
85/611/EØF, Rådets direktiv 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/12/EF. 

ÆNDRING AF RÅDETS FORSLAG i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 

Europaudvalget 2002
KOM (2002) 0625 
Offentligt
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2002/0269 (COD) 

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), 
om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til 

forslag til 
 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 

om investeringsservice og regulerede markeder og om ændring af Rådets direktiv 
85/611/EØF, Rådets direktiv 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/12/EF. 

1. Indledning 

I henhold til artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab skal Kommissionen afgive udtalelse om de ændringsforslag, Europa-
Parlamentet fremkommer med ved andenbehandlingen. Nedenfor følger Kommissionens 
udtalelse om Parlamentets 29 ændringsforslag. 

2. Baggrund 

– Dato for forelæggelse af forslaget for Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2002) 625 
endelig - 2002/0269 (COD)): 20. november 2002. 

– Dato for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 18. juni 2003. 

– Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandling: 25. september 2003. 

– Dato for Rådets vedtagelse af den fælles holdning: 8. december 2003 

– Dato for Kommissionens meddelelse af sin udtalelse om den fælles holdning (KOM(2004) 
15 endelig - 2002/0269 (COD)): 12. januar 2004. 

Den 30. marts 2004 vedtog Europa-Parlamentet ved andenbehandling 29 ændringsforslag på 
grundlag af et kompromis, der blev vedtaget på Corepers møde den 18. marts 2004 af alle 
medlemsstater og Kommissionen. 

Direktivets formål 

Forslaget til et direktiv om investeringsservice og regulerede markeder er en hjørnesten i 
handlingsplanen for finansielle tjenester. Formålet med forslaget er at styrke EU’s 
lovgivningsrammer med henblik på at skabe et indre marked for investeringsservice og 
regulerede markeder. 

3. Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag 

Den 30. marts 2004 vedtog Europa-Parlamentet 29 ud af 82 fremsatte ændringsforslag. 
Kommissionen kan antage alle ændringsforslag (nr. 54-nr. 82), der blev vedtaget som led i et 
samlet kompromis. 
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Konklusion 

Kommissionen ændrer sit forslag som angivet ovenfor, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2. 


