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Výbor pre právne veci

1.2.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(0003/2012)

Vec: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, 
ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES 
(prepracované znenie)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1 konzultačná pracovná skupina právnych 
služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie preskúma každý návrh na prepracovanie, 
ktorý predloží Komisia.

Stanovisko poradnej pracovnej skupiny k uvedenému návrhu sa nachádza v prílohe.

Výbor pre právne veci sa k tomuto stanovisku vyjadrí na svojej schôdzi 1. marca 2012.

Príloha

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1
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Príloha

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 10. januára 2012

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, 
ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES
COM(2011)656 z 20. 10. 2011 – 2011/0298(COD)

So zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
využívaní metódy prepracovania právnych aktov, a najmä bod 9 tejto dohody, sa 10. a 28. 
novembra 2011 zišla konzultačná pracovná skupina zložená z právnych služieb Európskeho 
Parlamentu, Rady a Komisie, aby preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Počas týchto schôdzí bol preskúmaný návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 
sa prepracúva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch 
s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS, 
pričom konzultačná pracovná skupina dospela spoločnou dohodou k tomuto stanovisku:

1) Ak má byť dôvodová správa vypracovaná v plnom súlade s príslušnými požiadavkami 
stanovenými v medziinštitucionálnej dohode, takýto dokument mal presne uviesť, ktoré 
ustanovenia predošlého aktu zostávajú v návrhu nezmenené, ako sa uvádza v bode 6 písm. a) 
bod iii) tejto dohody.
2) Sivým tieňovaním, ktoré sa všeobecne používa na označenie zásadných zmien, sa mali 
označiť nasledujúce zmeny navrhnuté v texte prepracovaného znenia:
– v odôvodnení 37 vypustenie celého textu súčasného odôvodnenia 27 smernice 2004/39/ES;
– v odôvodnení 61 pridanie záverečných slov „OTF alebo systematického internalizátora“;
– v odôvodnení 102 nahradenie výrazu „podporili “ výrazom „zabezpečili, že“;
– v článku 1 ods. 1 pridanie záverečných slov „poskytovateľov služieb oznamovania údajov a 
spoločnosti z tretích krajín poskytujúce investičné služby alebo činnosti v Únii“;
– v článku 1 ods. 3 prvá zarážka pridanie odkazu na nový článok 17;
– v článku 1 ods. 3 štvrtá zarážka slová „až 80“;
– v článku 1 ods. 3 piata zarážka vypustenie výrazu „článok 71 ods. 1“;
– v článku 2 ods. 1 písm. iii) vypustenie slov „mimo regulovaného trhu alebo MTF na 
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organizovanom, opakovanom a systematickom základe poskytovaním systému, ktorý je 
dostupný tretím stranám, aby sa zúčastnili na obchodoch s nimi“;
– v článku 5 ods. 2 vypustenie záverečných slov „a 15“;
– v článku 9 ods. 7 vypustenie slov „navrhované zmeny vedenia spoločnosti“;
– v článku 16 ods. 1 pridanie záverečných slov „a v článku 17“;
– v článku 16 ods. 11 pridanie slov „a 7“;
– v článku 18 ods. 1 vypustenie slov „a nediskrečné “;
– v článku 18 ods. 6 nahradenie súčasného odkazu na článok „50 ods. 1“ odkazom na nový 
článok „72 ods. 1“;
– v článku 24 ods. 1 nahradenie slov „v odsekoch 2 až 8 “ slovami „v tomto článku a článku 
25 “;
– v článku 24 ods. 3 druhý pododsek slovo „by malo“ (netýka sa slovenskej jazykovej verzie);
– v článku 29 ods. 1 vypustenie slov „môžu rozhodnúť, že “;
– v článku 30 ods. 2, prvý pododsek, vypustenie slov „a 1)“;
– v článku 36 ods. 2, druhý pododsek, nahradenie slova „neuložia“ slovami „nesmú uložiť“;
– v článku 55 ods. 3 písm. b) pridanie záverečných slov „a skúseností“;
– v článku 92 ods. 1 štvrtý pododsek pridanie záverečného písmena f);
– v prílohe I oddiele C bode 10 vypustenie slov „oprávnení na emisie“. 
3) V článku 4 ods. 2 bode 18 sa v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 22 smernice 2004/39/ES 
mal odkaz na článok 48, ktorý sa vyskytuje v súčasnom texte, prispôsobiť a nahradiť 
odkazom na článok 69.
4) V článku 36 ods. 9 prvom pododseku sa pred slovom „ESMA“ mali uviesť slová „S cieľom 
zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku“, ktoré sú úvodným znením článku 
37 ods. 7 tretieho pododseku smernice 2004/39/ES, a mali sa označiť dvojitým prečiarknutím.
5) V článku 69 ods. 2 prvom pododseku sa v súlade s článkom 48 ods. 2 prvým pododsekom 
smernice 2004/39/ES mal odkaz na článok „23 ods. 4“, ktorý sa vyskytuje v súčasnom texte, 
prispôsobiť a nahradiť odkazom na článok „29 ods. 4“.
6) S cieľom splniť všetky požiadavky ustanovené v bode 7 medziinštitucionálnej dohody by 
prepracovaný právny akt mal zahŕňať aj nasledujúce prvky, ktoré nie sú obsiahnuté v návrhu 
na prepracovanie tak, ako ho predložila Komisia:
– korelačnú tabuľku, ktorá by sa mala priložiť v súlade s bodom 7 písm. b);
– znenie v zrušujúcom článku, podľa ktorého nesmú byť povinnosti členských štátov 
vyplývajúce z obdobia na transpozíciu smernice, ktorá sa zrušuje, ovplyvnené takýmto 
zrušením v súlade s bodom 7 písm. c) podpísm. i), ako aj tabuľku s vyznačením tohto 
obdobia, ktorá bude priložená v súlade s bodom 7 písm. c) podpísm. ii).

Poradná pracovná skupina preto po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že 
návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny a doplnenia okrem tých, ktoré sú ako také označené 
v návrhu alebo v tomto stanovisku. Pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o 
kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu s uvedenými zmenami, 
predmetom návrhu je priama kodifikácia existujúceho textu bezo zmeny jeho podstaty.
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C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
právny poradca právny poradca generálny riaditeľ


