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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(0003/2012)

Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета (преработен текст)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Съгласно Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове1, 
консултативна работна група, съставена от правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, разглежда всяко предложение за преработване, 
представено от Комисията.

Към настоящото съобщение за членовете на ЕП е приложено становището на 
консултативната работна група относно гореспоменатото предложение.

Комисията по правни въпроси ще изкаже принципно становище по този текст по време 
на своето заседание на 1 март 2012 г.

Приложение

                                               
1 ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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Приложение

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел,10 януари 2012 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
COM(2011)0656 от 20.10.2011 г. – 2011/0298(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-
специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 
правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 
10 и 28 ноември 2011 г .  за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото 
предложение, внесено от Комисията

В хода на заседанията1, след като разгледа предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за преработване на Директива 2004/39/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови 
инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и 
Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 
93/22/EИО на Съвета,  консултативната работна група констатира единодушно, както 
следва:

1) Що се отнася до обяснителния меморандум, за да бъде съставен в пълно 
съответствие със съответните изисквания, посочени в Междуинституционалното 
споразумение, такъв документ следва да уточнява кои разпоредби от предишния акт 
остават непроменени в предложението, както е предвидено в точка 6, буква a), 
подточка iii) от същото споразумение;
2) Следните промени в предложението за преработване следва да се отбележат със сиво 
маркиране, което се използва обикновено за обозначаване на съществени промени:
                                               
1 Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и 
немски, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания 
текст.
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- в съображение 37 се заличава целият текст на съществуващото съображение 27 от 
Директива 2004/39/ЕО;
- в съображение 61 в края се добавят в думите „ОСТ или систематичен участник“;
- в съображение 102 думата „насърчават“ се заменя с „гарантират, че“;
- в член 1, параграф 1 в края се добавят думите „доставчици на услуги за отчитане на 
данни и предприятия от трети държави, осъществяващи инвестиционни услуги и 
дейности в Съюза“;
- в член 1, параграф 3, първо тире се добавя позоваване на новия член 17;
- в член 1, параграф 3, четвърто тире се добавя следното: „—80“;
- в член 1, параграф 3, пето тире се заличава следното: „член 71, параграф 1“;
- в член 2, параграф 1, iii) се заличават думите „по организиран и систематичен начин 
често […] извън регулиран пазар или МТС, при което предоставят достъпна за трети 
лица система, за да осъществяват сделки с тях“;
- в член 5, параграф 2 в края се заличава следното: „и 15“;
- в член 9, параграф 7 се заличават думите „предложените промени в ръководството 
на предприятието“;
- в член 16, параграф 1 в края се добавя следното: „и в член 17 “;
- в член 16, параграф 11 се добавя следното: „и 7“;
- в член 18, параграф 1 се заличават думите „и недискреционни“;
- в член 18, параграф 6 съществуващото позоваване на „член 50, параграф 1“ се заменя 
с позоваване на новия „член 72, параграф 1“;
- в член 24, параграф 1 позоваването на „параграфи 2—8“ се заменя с позоваване на 
„настоящия член и член 25“; 
- в член 24, параграф 3, втора алинея се добавя думата „трябва“;
- в член 29, параграф 1 се заличават думите „могат да“;
- в член 30, параграф 2, първа алинея се заличава следното: „и л)“;
- в член 36, параграф 2, втора алинея се заличават думите „може да“;
- в член 55, параграф 3, буква б) в края се добавят думите „и опит“;
- в член 92, параграф 1, четвърта алинея в края се добавя буква е);
- в приложение I, раздел В, точка 10 се заличават думите „емисионни разрешителни“.
3) В член 4, параграф 2, точка 18, съответстваща на член 4, параграф 1, точка 22 от 
Директива 2004/39/ЕО, позоваването на „член 48“, фигуриращо в понастоящем 
приложимия текст, е следвало да бъде адаптирано така, че да се отнася до „член 69“. 
4) В член 36, параграф 9, първа алинея преди думата „ЕОЦКП“ е следвало да 
фигурират и да бъдат отбелязани с двойно зачертаване думите „За да се осигурят 
единни условия на прилагане на настоящия член“, които са в началото на 
формулировката в член 31, параграф 7, трета алинея от Директива 2004/39/ЕО.
5) В член 69, параграф 2, първа алинея, съответстваща на член 48, параграф 2, първа 
алинея от Директива 2004/39/ЕО, позоваването на „член 23, параграф 4“, фигуриращо в 
понастоящем приложимия текст, е следвало да бъде адаптирано така, че да се отнася до 
„член 29, параграф 4“. 
6) С цел да се изпълнят изискванията, посочени в точка 7 от Междуинституционалното 
споразумение, преработващият акт следва да включва също следните елементи, които 
не фигурират в предложението за преработка, представено от Комисията:
- таблица на съответствието, която да бъде приложена съгласно точка 7, буква б);
- формулировка в отменящия член, в която се предвижда, че задълженията на 
държавите членки, възникващи от срока за транспониране на отменяната директива, не 
се засягат от тази отмяна на акта в съответствие с точка 7, буква в), i), както и таблица, 
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в която се определя този срок и която се прилага в съответствие с точка 7, буква в), ii).

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да 
заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество 
освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в настоящото 
становище. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение 
кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните 
изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите 
актове, без промяна по същество.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
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