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Saskaņā ar Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1 visus Komisijas iesniegtos pārstrādāšanas priekšlikumus 
izskata konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
juridisko dienestu darbiniekiem.

Pielikumā pievienots konsultatīvās darba grupas atzinums par minēto priekšlikumu.

Paredzams, ka Juridiskā komiteja izteiks viedokli par šo tekstu savā 2012. gada 1. marta 
sanāksmē.

Pielikums

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2012. gada 10. janvārī

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par finanšu instrumentu 
tirgiem, ar kuru atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK
COM(2011) 656, 20.10.2011. – 2011/0298(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas 
sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, tikās 
2011. gada 10. un 28. novembra sanāksmēs, lai cita starpā izskatītu iepriekš minēto Komisijas 
iesniegto priekšlikumu.

Šajās sanāksmēs1, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar kuru 
atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 
93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes 
Direktīvu 93/22/EEK, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja turpmāk minēto.

1. Attiecībā uz paskaidrojuma rakstu — lai tas pilnībā atbilstu attiecīgajām prasībām, kas 
noteiktas Iestāžu nolīgumā, šajā dokumentā, kā tas paredzēts minētā nolīguma 6. punkta 
a) apakšpunkta iii) daļā, vajadzēja precīzi norādīt, kuri no iepriekšējā tiesību akta 
noteikumiem priekšlikumā ir saglabāti negrozīti.
2. Pārstrādātajā tekstā, izmantojot pelēko tonējumu, ko parasti lieto būtisku grozījumu 
izcelšanai, būtu jānorāda šādas piedāvātās izmaiņas:
– 37. apsvērumā dzēš visu Direktīvas 2004/39/EK 27. apsvēruma tekstu,
– 61. apsvērumu papildina, tā beigās pievienojot vārdus „regulēta tirdzniecības sistēma vai 
sistemātisks internalizētājs”,
– 102. apsvērumā vārdu „veicināt” aizstāj ar vārdiem „nodrošināt, lai”,
– 1. panta 1. punktu papildina, beigās pievienojot vārdus „datu ziņošanas pakalpojumu 
sniedzējiem un trešo valstu uzņēmumiem, kas Savienībā sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai 
                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma angļu, franču un vācu valodas versijas, un tā strādāja, 
izmantojot angļu valodas versiju, kas bija izskatāmā teksta oriģinālvaloda.
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veic ieguldījumus”,
– 1. panta 3. punkta pirmo ievilkumu papildina ar atsauci uz jauno 17. pantu,
– 1. panta 3. punkta ceturtajā ievilkumā — vārdi „līdz 80.”,
– 1. panta 3. punkta piektajā ievilkumā dzēš norādi „71. panta 1. punkts”,
– 2. panta 1. punkta iii) apakšpunktā dzēš vārdus „ārpus regulētā tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas, nodrošinot sistēmu, kas pieejama trešām personām, lai iesaistītos 
darījumos ar tām”,
– 5. panta 2. punktā dzēš pēdējos vārdus „un 15. pantu”,
– 9. panta 7. punktā dzēš vārdus „ierosinātās izmaiņas uzņēmuma pārvaldībā”,
– 16. panta 1. punktu papildina, tā beigās pievienojot vārdus „un 17. pantā”,
– 16. panta 11. punktu papildina ar vārdiem „un 7.”,
– 18. panta 1. punktā dzēš vārdus „un nediskrecionārus”,
– 18. panta 6. punktā aizvieto pašreizējo atsauci uz „50. panta 1. punktu” ar atsauci uz jauno 
„72. panta 1. punktu”,
– 24. panta 1. punktā aizvietot vārdus „2.–8. punktā” ar vārdiem „šajā pantā un 25. pantā”,
– 24. panta 3. punkta otrajā daļā — vārds „vajadzētu”,
– 29. panta 1. punktā vārdus „var nolemt atļaut” aizstāj ar vārdu „atļauj”,
– 30. panta 2. punkta pirmajā daļā dzēš tekstu „un l)”,
– 36. panta 2. punkta otrajā daļā vārdus „var darīt zināmu atklātībai” aizstāj ar vārdu 
„publisko”,
– 55. panta 3. punkta b) apakšpunktu papildina ar vārdiem „un pieredzes”,
– 92. panta 1. punkta ceturto daļu papildina ar pēdējo — f) — apakšpunktu,
– I pielikumā, C iedaļas 10. punktā dzēš vārdus „emisijas kvotām”.
3. Direktīvas 4. panta 2. punkta 18) apakšpunktā, atbilstīgi Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 
1. punkta 22) apakšpunktam, pašreizējā tekstā dotā atsauce uz „48. pantu” bija jāpielāgo kā 
atsauce uz „69. pantu”.
4. Direktīvas 36. panta 9. punkta pirmajā rindkopā pirms saīsinājuma „EVTI” bija jānorāda un 
ar divkāršu svītrojumu jāpārsvītro vārdi „Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas 
nosacījumus”, kas ir Direktīvas 2004/39/EK 31. panta 7. punkta trešās daļas sākums.
5. Direktīvas 69. panta 2. punkta pirmajā daļā, kas atbilst Direktīvas 2004/39/EK 48. panta 
2. punkta pirmajai daļai, pašreizējā tekstā sniegtā atsauce uz „23. panta 4. punktu” bija 
jāpielāgo kā atsauce uz „29. panta 4. punktu”.
6. Lai nodrošinātu atbilstību Iestāžu nolīguma 7. punktā noteiktajām prasībām, pārstrādātajā 
tiesību aktā būtu jāiekļauj arī šādi elementi, kuri nav iekļauti Komisijas iesniegtajā 
pārstrādāšanas priekšlikumā:
– atbilstības tabula, kas jāpievieno saskaņā ar 7. punkta b) apakšpunktu,
– atceļošajā pantā — formulējums, kas paredz, ka atbilstīgi 7. panta c) punkta 
i) apakšpunktam atcelšana neietekmēs dalībvalstu pienākumus, kurus nosaka atceltās
direktīvas transponēšanas periods, kā arī tabula, kurā sniegta norāde par šo periodu un kas 
pievienojama saskaņā ar 7. panta c) punkta ii) apakšpunktu.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka 
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priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā tikai tie, kas par tādiem atzīti priekšlikumā 
vai šajā atzinumā. Konsultatīvā darba grupa arī secināja, ka attiecībā uz iepriekšējā — būtiski 
grozītā — tiesību akta nemainīto noteikumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai 
pašreizējā teksta kodifikācija, negrozot tā būtību.
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