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În conformitate cu Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a textelor legislative1, fiecare propunere de reformare 
prezentată de Comisie trebuie să fie examinată de un grup de lucru consultativ alcătuit din 
reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al 
Comisiei.

În anexă se află avizul grupului consultativ referitor la propunerea menționată mai sus.

Comisia pentru afaceri juridice se va pronunța, în principiu, asupra acestui aviz în cadrul 
reuniunii sale din 1 martie 2012.

Anexă

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Anexă

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 10 ianuarie 2012

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTUL EUROPEAN
CONSILIUL
COMISIA

Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele 
instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului 
COM(2011)656 din 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 10 și 28 noiembrie 2011 în vederea 
examinării, printre altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

La respectivele reuniuni1, în urma examinării propunerii de Directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de reformare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a 
Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, 
grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, cele ce urmează.

1) În ceea ce privește expunerea de motive, pentru a fi redactată în deplină conformitate cu 
cerințele relevante prevăzute de Acordul interinstituțional, un astfel de document ar fi trebuit 
să specifice dispozițiile din documentul anterior care rămân neschimbate în cadrul propunerii, 
după cum se prevede la punctul (6) litera (a) punctul (iii) din respectivul acord.
2) Următoarele modificări propuse în textului reformat ar fi trebuit să fie identificate prin 
utilizarea fondului de culoare gri, utilizat în general pentru marcarea modificărilor de fond:
- la considerentul 37, eliminarea întregului text al considerentului 27 din Directiva 
2004/39/CE;
- la considerentul 61, adăugarea la final a cuvintelor „OTF sau internalizator sistematic”;
- la considerentul 102, înlocuirea cuvântului „să încurajeze” cu „să asigure”;
                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziţie versiunile în limbile engleză, franceză şi germană ale propunerii 
şi a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.
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- la articolul 1 alineatul (1), adăugarea în final a textului „furnizorilor de servicii de raportare 
a datelor și societăților din țări terțe care furnizează servicii de investiții sau desfășoară 
activități de investiții în Uniune”;
- la articolul 1 alineatul (3) prima liniuță, adăugarea unei referiri la noul articol 17;
- la articolul 1 alineatul (3) a patra liniuță, „- 80”;
- la articolul 1 alineatul (3) a patra liniuță, eliminarea indicației „articolul 71 alineatul (1)”;
- la articolul 2 alineatul (1), eliminarea textului „în mod organizat, frecvent și sistematic în 
afara unei piețe reglementate sau a unui MTF, furnizând un sistem accesibil terților pentru a 
intra în tranzacționări cu aceștia”;
- la articolul 5 alineatul (2), eliminarea din final a „și 15”;
- la articolul 9 alineatul (7), eliminarea textului „propunerile de schimbare a conducerii”;
- la articolul 16 alineatul (1), eliminarea din final a „și la articolul 17”;
- la articolul 16 alineatul (11), adăugarea cuvintelor „și 7”;
- la articolul 18 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „și nediscreționare”;
- la articolul 18 alineatul (6), înlocuirea trimiterii existente la „articolul 50 alineatul (1)” cu o
nouă trimitere la „articolul 72 alineatul (1)”;
- la articolul 24 alineatul (1), înlocuirea cuvintelor „la alineatele (2)-(8)” cu „la prezentul 
articol și la articolul 25”;
- la articolul 24 alineatul (3) al doilea paragraf, cuvântul „trebuie”;
- la articolul 29 alineatul (1), înlocuirea cuvintelor „pot decide să autorizeze” cu 
„autorizează”;
- la articolul 30 alineatul (2) primul paragraf, înlocuirea cuvintelor „literele (k) și (l)” cu 
„litera (k)”;
- la articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf, înlocuirea cuvintelor „poate face publică 
această informație” cu „publică aceste informații”;
- la articolul 55 alineatul (3) litera (b), adăugarea cuvintelor „și de experiență”;
- la articolul 92 alineatul (1) al patrulea paragraf, adăugarea la final a literei (f);
- la Anexa I secțiunea C punctul 10, eliminarea cuvintelor „certificate de emisii”.
3) La articolul 4(2)(18), corespunzător articolului 4(2)(22) din Directiva 2004/39/CE, 
trimiterea la „articolul 48” din actualul text trebuie adaptată și transformată în „articolul 69”.
4) la articolul 36 alineatul (9) primul paragraf, înainte de „AEVMP”, ar fi trebuit să fie 
prezente și evidențiate cu subliniere dublă cuvintele „În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de aplicare a prezentului articol”, care constituie formularea inițială a articolului 31 
alineatul (7) al treilea paragraf din Directiva 2004/39/CE.
5) La articolul 69 alineatul (2) primul paragraf, corespunzător articolului 48 alineatul (2) 
primul paragraf din Directiva 2004/39/CE, trimiterea la „articolul 23 alineatul (4)” din 
actualul text trebuie adaptată și transformată în „articolul 29 alineatul (4)”.
6) Pentru a respecta toate cerințele stabilite la punctul 7 din Acordul interinstituțional, actul de 
reformare trebuie să includă și următoarele elemente care nu există în propunerea de 
reformare prezentată de Comisie:
- un tabel de corespondență, anexat în conformitate cu punctul 7 litera (b);
- o formulare, în articolul de abrogare, prin care să se prevadă că acele obligații ale statelor 
membre care decurg din perioada de transpunere din directiva abrogată nu sunt afectate de 
abrogare, în conformitate cu punctul 7 litera (c) punctul (i), precum și un tabel conținând 
indicarea perioadei respective, care să fie anexat în conformitate cu punctul 7 litera (c) 
punctul (ii).
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În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la 
concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond, în afara celor care au fost 
identificate ca atare în propunere sau în prezentul aviz. De asemenea, în ceea ce privește 
codificarea dispozițiilor neschimbate ale actelor anterioare cu modificările de substanță 
efectuate, grupul de lucru consultativ a ajuns la concluzia că propunerea se limitează la o 
simplă codificare a textului existent, fără să aducă modificări de substanță acestuia.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsult Jurisconsult Director general


