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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro právní záležitosti

1. 2. 2012

SDĚLENÍ ČLENŮM
(0003/2012)

Věc: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a 
o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (přepracované 
znění)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1 projedná poradní skupina složená z právních 
služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise veškeré návrhy na přepracování předložené 
Komisí.

Členové výboru naleznou v příloze stanovisko poradní skupiny týkající se tohoto návrhu.

Výbor pro právní záležitosti se v zásadě k tomuto znění vyjádří na své schůzi dne 1. března 
2012.

Příloha

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Příloha

PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 10. ledna 2012

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o zrušení 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES
COM(2011)0656 ze dne 20. 10. 2011 – 2011/0298(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 
10. a 28. listopadu 2011 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského 
Parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích1 proběhl přezkum návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, jíž se 
přepracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 
o trzích finančních nástrojů, o změně směrnic Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS. Poradní 
skupina se v této věci shodla na níže uvedených závěrech.

1) Pokud jde o důvodovou zprávu, měla by v souladu s příslušnými požadavky 
interinstitucionální dohody uvádět, která ustanovení původního právního předpisu zůstávají 
v návrhu nezměněna, jak stanoví odst. 6 písm. a) bod iii) interinstitucionální dohody.
2) Níže uvedené změny navržené v přepracovaném znění by měly být zvýrazněny použitím 
podkladu písma v šedém odstínu, který obecně označuje změny věcného obsahu:
– v bodě odůvodnění 37, vypuštění úplného znění stávajícího bodu odůvodnění 27 směrnice 
2004/39/ES;
– v bodě odůvodnění 61 připojení závěrečných slov „systém OTF nebo mimo systematického 
internalizátora“;
– v bodě odůvodnění 102 nahrazení slova „podporovaly“ slovem „zajistily“;
– v čl. 1 odst. 1 připojení závěrečných slov „poskytovatele služeb vykazování údajů a podniky 
ze třetích zemí poskytující investiční služby nebo činnosti v Unii“;
– v čl. 1 odst. 3 první odrážce připojení odkazu na nový článek 17;
                                               
1 Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě 
anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.
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– v čl. 1 odst. 3 čtvrté odrážce slova „až 80“;
– v čl. 1 odst. 3 páté odrážce vypuštění odkazu na „čl. 71 odst. 1“;
– v čl. 2 odst. 1 bodu iii) vypuštění slov „mimo regulovaný trh nebo MTF formou poskytování 
systému přístupného třetím osobám za účelem obchodování s nimi“;
– v čl. 5 odst. 2 vypuštění závěrečných slov „a 15“;
– v čl. 9 odst. 7 vypuštění slov „navrhované změny vedení podniku“;
– v čl. 16 odst. 1 vypuštění závěrečných slov „a v článku 17 “;
– v čl. 16 odst. 11 vypuštění závěrečných slov „a 7“;
– v čl. 18 odst. 1 vypuštění slov „a pevná“;
– v čl. 18 odst. 6 nahrazení stávajícího odkazu na „čl. 50 odst. 1“ odkazem na „čl. 72 odst. 1“;
– v čl. 24 odst. 1 nahrazení slov „v odstavcích 2 až 8“ slovy „v tomto článku a v článku 25“;
– v čl. 24 odst. 3 druhém pododstavci slovo „měly“;
– v čl. 29 odst. 1 vypuštění slov „mohou rozhodnout, že“;
– v čl. 30 odst. 2 prvním pododstavci vypuštění slov „a l)“;
– v čl. 36 odst. 2 druhém pododstavci nahrazení slov „může... zveřejnit“ slovem „zveřejní“;
– v čl. 55 odst. 3 písm. b) připojení závěrečných slov „a zkušenosti“;
– v čl. 92 odst. 1 čtvrtém pododstavci připojení závěrečného písmena f);
– v příloze I oddílu C bodu 10 vypuštění slov „povolenek na emise“;
3) V čl. 4 odst. 2 bodu 18, jenž odpovídá čl. 4 odst. 1 bodu 22 směrnice 2004/39/ES, by měl 
být odkaz uvádějící „článkem 48“ v platném znění pozměněn na „článkem 69“.
4) V čl. 36 odst. 9 prvním pododstavci by před slovy „Orgán ESMA“ mělo být uvedeno (a 
dvojitě přeškrtnuto) „Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku může“, což je 
původní znění čl. 31 odst. 7 třetího pododstavce směrnice 2004/39/ES.
5) V čl. 69 odst. 2 prvním pododstavci, jenž odpovídá čl. 48 odst. 2 prvnímu pododstavci 
směrnice 2004/39/ES, by měl být odkaz uvádějící „čl. 23 odst. 4“ v platném znění pozměněn 
na „čl. 29 odst. 4“.
6) Aby byl akt přepracování v souladu s požadavky, jež stanoví bod 7 interinstitucionální 
dohody, měl by také obsahovat tyto prvky, které návrh přepracování předložený Komisí 
neobsahuje:
– srovnávací tabulku v příloze, v souladu s bodem 7 písm. b);
– ve zrušujícím článku text stanovující, že toto zrušení se nedotýká povinností členských států 
vyplývajících ze lhůty pro provedení směrnice, která se zrušuje, v souladu s bodem 7 písm. c) 
podbodem i), jakož i tabulku uvádějící tuto lhůtu v souladu s bodem 7 písm. c) podbodem ii).

Na základě projednání návrhu tudíž došla poradní pracovní skupina k jednomyslnému závěru, 
že návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které jsou jako takové označeny v návrhu 
nebo v tomto stanovisku. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci 
nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh 
prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
vedoucí právní služby vedoucí právní služby generální ředitel
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