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EVROPSKI PARLAMENT 2009– 2014

Odbor za pravne zadeve

1. 2. 2012

OBVESTILO POSLANCEM
(0003/2012)

Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov 
in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(prenovitev)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov1 svetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, pregleda vse predloge za prenovitev, ki jih 
predstavi Komisija.

Poslanci si lahko mnenje posvetovalne skupine o omenjenem predlogu preberejo v prilogi.

Odbor za pravne zadeve bo svoje mnenje o tem besedilu predvidoma izrekel na svoji seji 1. 
marca 2012.

Priloga

                                               
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 10. januarja 2012

MNENJE

ZA EVROPSKI PARLAMENT
SVET
KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Svetao trgih finančnih instrumentov in 
razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta
COM(2011)0656 z dne 20. 10. 2011 – 2011/0298(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti s točko 9, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo 
sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 10. in 
28. novembra 2011, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila 
Komisija.

Na teh sestankih1 je posvetovalna skupina po preučitvi predloga direktive Evropskega 
parlament in Sveta za prenovitev Direktive 2004/39/ES Evropskega parlament in Sveta z dne 
21. aprila 2004 o trgih in finančnih instrumentih, ki spreminja Direktivi Sveta 85/611/EGC 
in 93/6/EGS ter Direktivo 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki nadomešča 
Direktivo 93/22/EGS, soglasno ugotovila naslednje:

1) Da bi bil obrazložitveni memorandum v celoti pripravljen v skladu z zadevnimi zahtevami 
iz medinstitucionalnega sporazuma, bi morale biti v tem dokumentu navedene določbe 
predhodnega akta, ki ostanejo v predlogu nespremenjene, kot je določeno v točki 6(a)(iii) tega 
sporazuma.
2) Naslednje spremembe, predlagane v prenovljenem besedilu, bi morale biti označene s sivo 
osenčeno pisavo, ki se navadno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:
– v uvodni izjavi 37, celotno črtano besedilo obstoječe uvodne izjave 27 Direktive 
2004/39/ES;
– v uvodni izjavi 61, dodane končne besede „OTF ali sistematičnega internalizatorja“;
– v uvodni izjavi 102, nadomestitev besede „spodbuja“ z „zagotovi, da“;
– v členu 1(1), dodano končno besedilo „izvajalce storitev sporočanja podatkov in podjetja iz 
tretjih držav, ki opravljajo investicijske storitve ali posle v Uniji“;
                                               
1 Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, svoje delo 
pa je opravila na podlagi angleške različice, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.
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– v členu 1(3), prva alineja, dodana omemba novega člena 17;
– v členu 1(3), četrta alineja, besedilo „do 80“;
– v členu 1(3), peta alineja, črtanje navedbe „člen 71(1)“;
– v členu 2(1)(iii) črtanje besedila „izven reguliranega trga ali MTF, pri čemer zagotavljajo 
sistem, dostopen tretjim strankam, da bi lahko z njimi poslovale“;
– v členu 5(2) črtanje končnega besedila „in 15“;
– v členu 9(7) črtanje besed „predlagane spremembe vodstva družbe“;
– v členu 16(1) dodano končno besedilo „in v členu 17“;
– v členu 16(11) dodano končno besedilo „in 7“;
– v členu 18(1) črtanje besed „ki niso diskrecijska“;
– v členu 18(6) nadomestitev navedbe „členom 50(1)“ z novo navedbo „členom 72(1)“; 
– v členu 24(1) nadomestitev besedila „odstavkov 2 do 8“ z „tega člena in člena 25“;
– v členu 24(3), drugi pododstavek, besedi „bi moralo“;
– v členu 29(1) črtanje besedila „se lahko odločijo“;
– v členu 30(2), prvi pododstavek, črtanje besedila „in (1)“;
– v členu 36(2), drugi pododstavek, črtanje besede „lahko“;
– v členu 55(3)(b) dodani končni besedi „in izkušenj“;
– v členu 92(1), četrti pododstavek, dodana zadnja točka (f);
– v Prilogi I, Oddelek C, točka 10, črtanje besedila „dovoljenji za izdajanje“.
3) V členu 4(2)(18), ki ustreza členu 4(1)(22) Direktive 2004/39/ES, bi bilo treba navedbo 
„členom 48“, ki se uporablja v veljavnem besedilu, nadomestiti z navedbo „členom 69“, 
4) V členu 36(9), prvi pododstavek, bi morale biti pred besedo „ESMA“ uporabljene besede 
„Za zagotovitev dosledne usklajenosti tega člena“, kar je začetno besedilo člena 31(7), tretji 
odstavek Direktive 2004/39/ES, ter bi moralo biti prečrtano z dvojno črto.
5) V členu 69(2), prvi pododstavek, ki ustreza členu 48(2), prvi pododstavek Direktive 
2004/39/ES, bi bilo treba navedbo „člen 23(4)“, ki se uporablja v veljavnem besedilu, 
nadomestiti z navedbo „člen 29(4)“; 
6) Da bi se zagotovilo skladnost z vsemi zahtevami, določenimi v točki 7 
Medinstitucionalnega sporazuma, bi moral prenovitveni akt zajemati tudi naslednje prvine, ki 
niso vsebovane v predlogu prenovitve, ki ga je predložila Komisija:
– korelacijsko preglednico, ki se naj jo priloži v skladu s točko 7(b);
– besedilo v členu o razveljavitvi, v skladu s členom 7(c)(i), ki določa, da razveljavitev ne 
vpliva na obveznosti držav članic, ki izhajajo iz obdobja prenosa razveljavljene direktive, ter 
preglednico tega obdobja, ki se jo priloži v skladu s členom 7(c)(ii).

Posvetovalna delovna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne 
vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali 
v tem mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi 
vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega 
besedila brez vsebinskih sprememb.
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pravni svetovalec pravni svetovalec generalni direktor


