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Komisja Prawna

1.2.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(0003/2012)

Dotyczy: Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rynków instrumentów finansowych uchylająca dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (przekształcenie)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1, 
konsultacyjna grupa robocza złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, rozpatruje wszelkie wnioski w sprawie przekształcenia 
przedstawione przez Komisję.

W załączniku znajduje się opinia konsultacyjnej grupy roboczej w sprawie ww. wniosku.

Komisja Prawna wypowie się na temat tego tekstu podczas posiedzenia komisji w dniu 1 marca 
2012 r.

Załącznik

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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Załącznik

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, 10 stycznia 2012 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków 
instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady 
COM(2011)0656 z dnia 20 października 2011 r. – 2011/0298(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniach 10 oraz 28 
listopada 2011 r. w celu zbadania, między innymi, ww. wniosku przedstawionego przez 
Komisję.

Podczas wspomnianych posiedzeń1 rozpatrzenie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającą 
dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG zaowocowało ustaleniem przez 
konsultacyjną grupę roboczą w formie wspólnego porozumienia następujących kwestii:

1) W odniesieniu do uzasadnienia, aby zostało ono sporządzone z pełnym poszanowaniem 
właściwych wymogów określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, w dokumencie 
takim należało precyzyjnie wskazać, które postanowienia wcześniejszego aktu pozostają 
niezmienione we wniosku, zgodnie z pkt 6 lit. a) ppkt (iii) porozumienia;
2) Następujące zmienione fragmenty tekstu wniosku dotyczącego przekształcenia należało 
oznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania zmian merytorycznych:
- w punkcie 37 preambuły skreśla się cały tekst obowiązującego punktu 27 preambuły w 
dyrektywie 2004/39/WE,
- w punkcie 61 preambuły dodaje się na końcu zdania słowa „OTF lub podmiotem 
                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową wniosku 
i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję językową omawianego tekstu.
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systematycznie internalizującym transakcje”;
- w punkcie 102 preambuły zastępuje się słowo „zachęcały” słowem „zapewniały”;
- w artykule 1 ust. 1 dodaje się na końcu zdania słowa „dostawców usług w zakresie 
udostępniania informacji oraz firm z państw trzecich świadczących usługi inwestycyjne lub 
prowadzących działalność inwestycyjną w Unii”;
- w artykule 1 ust. 3 tiret pierwsze dodaje się odniesienie do nowego art. 17;
- w artykule 1 ust. 3 tiret czwarte, dodaje się liczbę „– 80”;
- w artykule 1 ust. 3 tiret piąte, skreśla się wskazanie „artykuł 71 ust. 1”;
- w artykule 2 ust. 1 pkt iii) skreśla się słowa „poza rynkiem regulowanym lub MTF w sposób 
zorganizowany, częsty i systematyczny, zapewniając system dostępny stronom trzecim w celu 
zaangażowania ich w te transakcje”;
- w artykule 5 ust. 2 skreśla się na końcu zdania słowa „i 15”;
- w artykule 9 ust. 7 skreśla się słowa „zmiany proponowane w odniesieniu do zarządu 
przedsiębiorstwa”;
- w artykule 16 ust. 1 dodaje się na końcu zdania słowa „w art. 17”;
- w artykule 16 ust. 11 dodaje się na końcu zdania słowa „i 7”;
- w artykule 18 ust. 1 skreśla się słowa „i inne niż uznaniowe”;
- w artykule 18 ust. 6 obecne odniesienie do „art. 50 ust. 1” zastępuje się odniesieniem do 
nowego „art. 72 ust. 1”;
- w artykule 24 ust. 1 słowa „ ust. 2 -8” zastępuje się słowami „niniejszym artykule i w art. 25”;
- w artykule 24 ust. 3 akapit drugi, dodaje się słowo „można”;
- w artykule 29 ust. 1 słowa „mogą podjąć decyzję o zezwoleniu” zastępuje się słowami 
„zezwalają”;
- w artykule 30 ust. 2 akapit pierwszy skreśla się słowa „i 1)”;
- w artykule 36 ust. 2 akapit drugi słowa „może podejmować” zastępuje słowami „podejmuje”;
- w artykule 55 ust. 3 lit. b) dodaje się na końcu zdania słowa „i doświadczenia”;
- w artykule 92 ust. 1 akapit czwarty dodaje się na końcu lit. f);
- w załączniku I sekcja C, pkt 10 skreśla się słowa „uprawnień do emisji”.
3) W artykule 4 ust. 2 pkt 18 odpowiadającym art. 4 ust. 1 pkt 22 dyrektywy 2004/39/WE 
odniesienie do „art. 48” w obowiązującym obecnie tekście powinno zostać dostosowane, by 
brzmiało ono jako odniesienie do „art. 69”.
4) W artykule 36 ust. 9 akapit pierwszy, przed słowami „EUNGiPW” należy umieścić słowa „W 
celu zapewnienia spójności harmonizacji niniejszego artykułu”, które znajdowały się w 
pierwotnym sformułowaniu art. 31 ust. 7 akapit rzeci, oraz powinny one być zaznaczone 
podwójnym przekreśleniem.
5) W artykule 69 ust. 2 akapit pierwszy odpowiadającym art. 48 ust. 2 akapit pierwszy 
dyrektywy 2004/39/WE odniesienie do „art. 23 ust. 4” w obowiązującym obecnie tekście 
powinno zostać dostosowane, by brzmiało ono jako odniesienie do „art. 29 ust. 4”.
6) Aby sprostać wszystkim wymogom zawartym w pkt 7 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, akt przekształcający powinien zawierać również następujące 
elementy, które nie zostały zawarte we wniosku dotyczącym przekształcenia przedstawionym 
przez Komisję:
- tabela korelacji, która powinna zostać załączona w myśl pkt 7 lit. b);
- sformułowanie w artykule uchylającym przewidujące, że uchylenie dyrektywy pozostaje bez 
wpływu na obowiązki państw członkowskich związane z okresem transpozycji uchylonej 
dyrektywy, zgodnie z pkt 7 lit. c) ppkt i) porozumienia, a także tabela określająca ten okres, 
która powinna zostać załączona zgodnie z pkt 7 li. c) ppkt ii).
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W rezultacie, po dokonaniu analizy wniosku, konsultacyjna grupa robocza stwierdziła 
jednogłośnie, że wniosek nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych poza tymi, które są 
zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa robocza uznała również, że w 
odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu prawnego z tymi 
istotnymi zmianami przedmiotowy wniosek dotyczy zwykłej kodyfikacji istniejącego tekstu, 
bez zmian merytorycznych.

C. PENNERA    H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Dyrektor Wydziału Prawnego   Dyrektor Wydziału Prawnego Dyrektor Generalny


