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2004/39/EB (nauja redakcija)
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Pagal 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų 
pakeitimo metodo naudojimo1 iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų 
atstovų sudaryta konsultacinė darbo grupė svarsto visus Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl 
teisės aktų išdėstymo nauja redakcija.

Pridedama konsultacinės darbo grupės nuomonė dėl minėtojo pasiūlymo.

Teisės reikalų komitetas savo nuomonę apie šį dokumentą pateiks per 2012 m. kovo 1 d. 
posėdį.

Priedas

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINE DARBO GRUPE

2012 m. sausio 10 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansinių priemonių 
rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB
2011 m. spalio 20 d. COM(2011)0656 – 2011/0298(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2011 m. 
lapkričio 10 ir 28 d. susirinko į posėdžius, kuriuose be kitų klausimų buvo svarstytas 
minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Svarstydama1 pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama nauja 
redakcija išdėstyti 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB 
bei panaikinančią Tarybos direktyvą 93/22/EEB, konsultacinė grupė bendru sutarimu 
nusprendė, kad:

1) dėl aiškinamojo memorandumo pažymėtina, kad siekiant parengti tokio tipo dokumentą 
visiškai laikantis atitinkamų Tarpinstituciniame susitarime nustatytų reikalavimų, dokumente 
turėtų būti nurodoma, kurios ankstesnio teisės akto nuostatos pasiūlyme liko nepakeistos, kaip 
numatyta minėto susitarimo 6 straipsnio a punkto iii papunktyje;
2) pilka spalva, kaip paprastai žymimi esminiai pakeitimai, turėjo būti pažymėti šie naujos 
redakcijos tekste pasiūlyti pakeitimai:
– 37 konstatuojamojoje dalyje – visas išbraukiamas galiojančios redakcijos Direktyvos 
2004/39/EB 27 konstatuojamosios dalies tekstas;
– 61 konstatuojamojoje dalyje – pridėti žodžiai „OPS ar finansinio tarpininko, nuolatos 
vykdančio klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto“;
– 102 konstatuojamojoje dalyje – žodis „užtikrintų“, kuris pakeičia žodį „skatintų“;
                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.
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– 1 straipsnio 1 dalyje – pridedami žodžiai „duomenų pranešimo paslaugų teikėjams ir 
trečiųjų šalių įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas arba vykdančioms investicinę 
veiklą Sąjungoje“;
– 1 straipsnio 3 dalies pirmoje įtraukoje – pridedama nuoroda į naują 17 straipsnį;
– 1 straipsnio 3 dalies ketvirtoje įtraukoje – nuoroda „–80“;
– 1 straipsnio 3 dalies penktoje įtraukoje – išbraukiami žodžiai „71 straipsnio 1 dalį“;
– 2 straipsnio 1 dalies iii punkte – išbraukiami žodžiai „už reguliuojamos rinkos arba DPS 
ribų, sudarydami sąlygas tretiesiems asmenims pasinaudoti siūloma sistema ir įtraukti juos į 
prekybinius santykius“;
– 5 straipsnio 2 dalyje – išbraukiami žodžiai „ir 15“;
– 9 straipsnio 7 dalyje – išbraukiami žodžiai „pasiūlyti įmonės valdymo pakeitimai“;
– 16 straipsnio 1 dalyje – pridedami žodžiai „ir 17 straipsnyje“;
– 16 straipsnio 11 dalyje – pridedami žodžiai „ir 7“;
– 18 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami žodžiai „ir neleidžiančios veikti savo nuožiūra“ (tekstas 
lietuvių kalba nekeičiamas);
– 18 straipsnio 6 dalyje – nuoroda „72 straipsnio 1 dalimi“ (naujas straipsnis), kuri pakeičia 
esamą nuorodą „50 straipsnio 1 dalimi“;
– 24 traipsnio 1 dalyje – žodžiai „šiame straipsnyje ir 25 straipsnyje“, kurie pakeičia žodžius 
„2–8 dalyse“;
– 24 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje – žodis „turėtų“ (tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas);
– 29 straipsnio 1 dalyje – žodis „leidžia“, kuris pakeičia žodžius „gali nuspręsti, kad“ ir 
paskutinį žodžio „leidžiama“ skiemenį; 
– 30 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje – išbraukiami žodžiai „ir 1 punktais“;
– 36 straipsnio 2 dalyje antroje pastraipoje – žodis „paskelbia“, kuris pakeičia žodžius „gali 
paskelbti“;
– 55 straipsnio 3 dalyje b punkte – paskutiniai žodžiai „ir patirties“;
– 92 straipsnio 1 dalyje ketvirtoje pastraipoje – pridėtas paskutinis f punktas;
– I priedo C skirsnio 10 punkte – išbraukiami žodžiai „emisijos nuolaidomis“;
3) 4 straipsnio 2 dalies 18 punkte, atitinkančiame Direktyvos 2001/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 
22 punktą, galiojančiame tekste pateikiama nuoroda „48 straipsnio“ turėtų būti atitinkamai 
pritaikyta ir pakeista į nuorodą „69 straipsnio“;
4) 36 straipsnio 9 dalies pirmoje pastraipoje prieš santrumpą „EVPRI“ turėtų būti įrašyti ir 
dvigubu brūkšniu išbraukti žodžiai „Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo 
sąlygas“, kurie yra pradinėje Direktyvos 2004/39/EB 31 straipsnio 7 dalies trečios pastraipos 
formuluotėje;
5) 69 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, atitinkančioje Direktyvos 2001/39/EB 
48 straipsnio pirmą pastraipą, galiojančiame tekste pateikiama nuoroda „23 straipsnio 
4 dalyje“ turėtų būti atitinkamai pritaikyta ir pakeista į nuorodą „29 straipsnio 4 dalyje“;
6) siekiant laikytis visų Tarpinstitucinio susitarimo 7 dalyje nustatytų reikalavimų, išdėstant 
aktą nauja redakcija turėtų būti pateikiami šie elementai, kurių nėra dabartiniame Komisijos 
pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija:
– vadovaujantis 7 dalies b punktu turi būti pridedama atitikties lentelė;
– vadovaujantis 7 straipsnio c punkto 1 papunkčiu, straipsnyje, kuriuo panaikinama ankstesnė 
direktyva, turi būti nustatoma, kad šis panaikinimas neturi jokios įtakos valstybių narių 
įsipareigojimams dėl perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio, kaip yra nustatyta pakeitimo 
aktu panaikinamoje direktyvoje, ir, vadovaujantis 7 dalies c punkto 11 papunkčiu, lentelėje 
akto priede turi būti pateikiami minimi laikotarpiai.
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Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad, be 
pasiūlyme arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra. 
Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto 
nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti 
esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.
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Juriskonsultas Juriskonsultas Generalinis direktorius


