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Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az 
Unión kívüli kereskedési helyszínen legnagyobb forgalmat elért részvény 
esetében a részvény átlagos napi ügyletszámának kiigazítási lehetősége 
Az Európai Parlament határozata az (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló rendeletet 
egy az Unión kívüli kereskedési helyszínen legnagyobb forgalmat elért részvény esetében 
a részvény átlagos napi ügyletszámának kiigazítási lehetősége tekintetében módosító, 
2019. február 13-i (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel 
szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2019)00904),

– tekintettel a Bizottság 2019. február 21-i levelére, amelyben kéri az Európai 
Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelettel szemben,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének 
elnökéhez intézett, 2019. március 4-i levélre,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

– tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 
2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre1 és különösen annak 49. cikke (3) bekezdésére,

– tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) 
létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet2 10. cikkének (1) bekezdésére, és 13. cikkére,

– tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által 2018. november 8-án, a 2014/65/EU 
irányelv 49. cikkének (3) bekezdése alapján benyújtott, az (EU) 2017/588 

1 HL L 173., 2014.6.12., 349. o.
2 HL L 331., 2010.12.15., 84. o.



felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (RTS 11) módosításáról szóló 
szabályozástechnikai standardtervezetre,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A. mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus fontos módosításokat tartalmaz azon uniós 
kereskedési helyszínek versenyképességének megőrzése érdekében, amelyek lehetővé 
teszik az Unióban és harmadik országban egyidejűleg forgalmazható vagy forgalmazott 
részvényekkel való kereskedést, és ahol az adott részvényekkel legnagyobb forgalmat 
lebonyolító kereskedési helyszín az Unión kívül található;

B. mivel a Parlament elismeri e jogi aktus gyors elfogadásának fontosságát annak 
érdekében, hogy biztosítsa az Európai Unió felkészültségét arra az esetre, ha az 
Egyesült Királyság kilépési megállapodás nélkül lép ki az Unióból;

C. mivel a Parlament úgy véli, hogy az elfogadott szabályozástechnikai standardok „nem 
azonosak” az Európai Értékpapírpiaci hatóság által benyújtott szabályozástechnikai 
standardtervezetekkel, hiszen a Bizottság módosításokat eszközölt a tervezetben, és úgy 
véli, hogy három hónap (a felülvizsgálati időszak) áll a rendelkezésére ahhoz, hogy 
kifogást emeljen a szabályozástechnikai standardokkal szemben; mivel a Parlament arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy csak azokban az esetekben adjon meg egy hónapos 
felülvizsgálati időszakot, amikor a Bizottság módosítások nélkül fogadta el az európai 
felügyeleti hatóságok tervezetét, vagyis ha a szabályozástechnikai standardok tervezete 
és elfogadott változata „azonos”;

1. kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel 
kifogást;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.


