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EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

1.2.2012

TEATIS LIIKMETELE
(0003/2012)

Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
finantsinstrumentide turgude kohta, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/39/EÜ (uuesti sõnastatud)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Vastavalt 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele õigusaktide uuesti 
sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1 vaatab Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivne töörühm läbi kõik komisjoni esitatud uuesti 
sõnastamise ettepanekud.

Töörühma arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta on lisatud käesolevale teatisele.

Õiguskomisjon teeb otsuse selle teksti kohta eeldatavasti 1. märtsi 2012. aasta koosolekul.

Lisa

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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ÕIGUSTEENISTUSTE
KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 10. jaanuar 2012

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantsinstrumentide 
turgude kohta, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2004/39/EÜ
COM(2011)0656, 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimusid 10. 
ja 28. novembril 2011. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 
konsultatiivse töörühma koosolekud, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud 
ettepanek.

Koosolekutel vaadati läbi1 ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 
finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 
93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ, mille tulemusel märkis konsultatiivne töörühm 
ühisel kokkuleppel järgmist.

1. Et seletuskiri oleks koostatud täielikus kooskõlas institutsioonidevahelises kokkuleppes 
sätestatud asjakohaste nõuetega, oleks vastavalt kokkuleppe punkti 6 alapunkti a alapunktile
iii tulnud selles täpsustada, milliseid varasema õigusakti sätteid ettepanekuga ei muudeta.
2. Järgmised uuesti sõnastatud teksti kohta kavandatud muudatused oleks tulnud märkida halli 
taustaga, millega tavaliselt tähistatakse sisulisi muudatusi:
– põhjenduses 37 direktiivi 2004/39/EÜ põhjenduse 27 kogu teksti väljajätmine;
– põhjenduse 61 lõppu sõnade „organiseeritud kauplemissüsteemi või kliendi korralduse 
süsteemset täitjat” lisamine;
– põhjenduses 102 sõna „soodustavad” asendamine sõnadega „tagavad, et”;
– artikli 1 lõike 1 lõppu sõnade „andmeedastusteenuste osutajate ja kolmandate riikide 
                                               
1 Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku inglis-, prantsus- ja saksakeelsed versioonid. Töörühm 
töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.
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selliste äriühingute suhtes, mis osutavad investeerimisteenuseid või tegelevad 
investeerimisega ELis” lisamine;
– artikli 1 lõike 3 esimeses taandes lisatud viide uuele artiklile 17;
– artikli 1 lõike 3 neljandas taandes „–80” lisamine;
– artikli 1 lõike 3 viiendas taandes viite „Artikli 71 lõige 1” väljajätmine;
– artikli 2 lõike 1 punktis iii sõnade „väljaspool reguleeritud turgu või mitmepoolset 
kauplemisteenust organiseeritud, sagedases ja süstemaatilises korras, pakkudes kolmandatele 
pooltele kättesaadavat süsteemi selleks, et nendega kaubelda” väljajätmine;
– artikli 5 lõike 2 lõpus sõnade „ja 15” väljajätmine;
– artikli 9 lõikes 7 sõnade „kavandatud muudatused ühingu juhtkonnas ” väljajätmine;
– artikli 16 lõike 1 lõppu sõnade „ja artiklis 17” lisamine;
– artikli 16 lõikes 11 sõnade „ja 7” lisamine;
– artikli 18 lõikes 1 sõnade „ja mittediskretsionaarsed ” väljajätmine;
– artikli 18 lõikes 6 oleva viite „artikli 50 lõike 1” asendamine uue viitega „artikli 72 lõike 1”;
– artikli 24 lõikes 1 sõnade „lõigetes 2–8“ asendamine sõnadega „käesolevas artiklis ja 
artiklis 25”;
– artikli 24 lõike 3 teises lõigus sõna „tuleks”;
– artikli 29 lõikes 1 sõnade „võivad otsustada lubada“ asendamine sõnaga „lubavad”;
– artikli 30 lõike 2 esimeses lõigus sõnade „ja l” väljajätmine;
– artikli 36 lõike 2 teises lõigus sõna „avalikustada” asendamine sõnaga „avalikustab”;
– artikli 55 lõike 3 punkti b lõppu sõnade „ja kogemusi” lisamine;
– artikli 92 lõike 1 neljanda lõigu lõppu punkti f lisamine;
– 1. lisa C jao punktis 10 sõna „saastekvootide” väljajätmine.
3. Artikli 4 lõike 2 punktis 18, mis vastab direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punktile 22, 
oleks pidanud praegu kohaldatava teksti viidet „artikli 48” kohandama ja see pidanuks olema 
järgmine: „artikli 69”.
4. Artikli 36 lõike 9 esimeses lõigus oleksid pidanud enne sõna „ESMA” olema sõnad „Selleks 
et tagada käesoleva artikli järjepidev ühtlustamine”, millega algab direktiivi 2004/36/EÜ 
artikli 31 lõike 7 kolmas lõik, ning need tulnuks kahekordse joonega läbi kriipsutada.
5. Artikli 69 lõike 2 esimeses lõigus, mis vastab direktiivi 2004/39/EÜ artikli 48 lõike 2 
esimesele lõigule, oleks pidanud praegu kohaldatava teksti viidet „artikli 23 lõikega 4” 
kohandama ja see pidanuks olema järgmine: „artikli 29 lõikega 4”.
6. Institutsioonidevahelise kokkuleppe kõigi punktis 7 kehtestatud nõuetega kooskõla 
tagamiseks oleks uuesti sõnastatud õigusaktil pidanud olema ka järgmised osad, mida 
käesolevas komisjoni esitatud uuesti sõnastatud ettepanekus ei ole:
– vastavalt puntki 7 alapunktile b lisatav vastavustabel;
– kooskõlas punkti 7 alapunkti c alapunktiga i oleks pidanud kehtetuks tunnistamist käsitlevas 
artiklis olema ette nähtud, et kehtetuks tunnistamine ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis 
tulenevad kehtetuks tunnistatud direktiivis sätestatud ülevõtmistähtajast, ning kooskõlas 
punkti 7 alapunkti c alapunktiga ii tulnuks lisada tabel, milles on esitatud nimetatud 
ajavahemikud.
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Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 
et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või käesolevas 
arvamuses esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja 
nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide 
kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurist Jurist Peadirektor


