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Tárgy: a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat (átdolgozás)
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A jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodás1 értelmében1 az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett 
összes javaslatot.

Tájékoztatásul mellékeljük a tanácsadó munkacsoport véleményét a fenti javaslatról.

A Jogi Bizottság a szövegről előreláthatólag 2012. március 1-jei ülésén nyilvánít véleményt.

Melléklet

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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Melléklet

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2012. január 10.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG

a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat (átdolgozás)
COM(2011)0656, 2011.10.20. – 2011/0298(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2011. 
november 10-én és 28-án ülést tartott, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által 
benyújtott fent nevezett javaslatot.

Ezen ülések alkalmával1, a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK 
tanácsi irányelv, valamint a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, 
és a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átdolgozására vonatkozó európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó 
munkacsoport közös megegyezéssel a következőket állapította meg:

1) Egy ilyen dokumentumban – ahhoz, hogy az indokolás az intézményközi megállapodás 
vonatkozó követelményeinek teljes mértékben megfeleljen – meg kellett volna határozni, 
hogy a javaslatban a korábbi jogi aktus mely rendelkezéseit hagyják változatlanul, amint erről 
a megállapodás 6a. pontjának iii. alpontja is rendelkezik.
2) Az átdolgozott szövegben javasolt alábbi változásokat az általában a lényeges változtatások 
jelölésére szolgáló szürke kiemeléssel kellett volna jelölni:
– a (37) preambulumbekezdésben törölni kell a 2004/39/EK irányelv meglévő, 27. 
preambulumbekezdésének teljes szövegét; 
– a (61) preambulumbekezdés szövegének végét ki kell egészíteni „az OTF-en vagy a 
rendszeres internalizálón kívül történjen” kifejezéssel;
                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a 
csoport a munkadokumentum eredeti, angol nyelvű változata alapján dolgozott.
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– a (102) preambulumbekezdésben a „gondoskodjanak” szót a „támogassák” kifejezéssel kell 
helyettesíteni;
– az 1. cikk (1) bekezdésének végét ki kell egészíteni „valamint az Unión belül befektetési 
szolgáltatásokat nyújtó vagy befektetési tevékenységet végző adatszolgáltatókra és harmadik 
országokbeli vállalkozásokra vonatkozik” kifejezéssel;
– az 1. cikk (3) bekezdésének első francia bekezdésében a 17. cikkre vonatkozó új hivatkozást 
kell hozzáadni;
– az 1. cikk (3) bekezdésének negyedik francia bekezdésében a „–80.” számot kell 
beilleszteni;
– az 1. cikk (3) bekezdésének ötödik francia bekezdésében törölni kell „a 71. cikk (1) 
bekezdése” szavakat;
– a 2. cikk (1) bekezdésének (iii) alpontjában „a szabályozott piacon kívül vagy valamely 
MTF-en kívül szervezett, gyakori és rendszeres alapon kereskednek hozzáférhető rendszert 
biztosítva harmadik feleknek a velük való kereskedés érdekében” szavakat törölni kell;
– az 5. cikk (2) bekezdésének végén az „és 15.” szavakat törölni kell;
– a 9. cikk (7) bekezdésében „a vállalkozás vezetésében javasolt változások” szavakat törölni 
kell;
– a 16. cikk (1) bekezdésének végén az „és a 17. cikkben” szavakat törölni kell;
– a 16. cikk (11) bekezdésében az „és (7)” szavakat törölni kell;
– a 18. cikk (1) bekezdésében az „és megkülönböztetésmentes” szavakat törölni kell;
– a 18. cikk (6) bekezdésében az „50. cikk (1) bekezdése” helyébe a „72. cikk (1) bekezdése” 
hivatkozás lép;
– a 24. cikk (1) bekezdésében „a (2)–(8) bekezdésben” kifejezést „az ebben a cikkben és a 25. 
cikkben ” szavakkal kell helyettesíteni;
– a 24. cikk (3) bekezdésének második albekezdésébe a „kell” szót kell beilleszteni;
– a változás a magyar nyelvi változatot nem érinti;
– a 30. cikk (2) bekezdése első albekezdésében a „és l)” szavak törlése;
– a 36. cikk (2) bekezdése második albekezdésében az „eljuttathatja” szót az „kell eljuttatnia” 
kifejezéssel kell helyettesíteni;
– a 55. cikk (3) bekezdésének b) pontjának végét az „és tapasztalattal” szavakkal kell 
kiegészíteni;
– a 92 cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdését az (f) ponttal kell kiegészíteni;
– az I. melléklet C. szakaszának 10. pontjában „engedélyezett kibocsátáshoz” szavakat törölni 
kell.
3) A 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 22. pontjának megfelelő 4. cikk (2) 
bekezdésének 18. pontjában a jelenleg hatályos szövegben szereplő „48. cikk”-re történő 
hivatkozást a „69. cikk”-re kellett volna kiigazítani.
4) A 36. cikk (9) bekezdésének első albekezdésében az „EÉPH” szó előtti – a 2004/39/EK 
irányelv 31. cikke (7) bekezdésének harmadik albekezdésében eredetileg szereplő – „E cikk 
egységes alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében” mondatrészt meg kellett volna 
tartani és kettős vonallal áthúzva jelölni.
5) A 2004/39/EK irányelv 48. cikke (2) bekezdése első albekezdésének megfelelő 69. cikk (2) 
bekezdésében a jelenleg hatályos szövegben szereplő „23. cikk (4) bekezdés”-re történő 
hivatkozást a „29. cikk (4) bekezdés”-re kellett volna kiigazítani.
6) Az intézményközi megállapodás 7. pontjában lefektetett összes követelménynek való 
maradéktalan megfelelés érdekében az átdolgozási aktusnak a Bizottság által átdolgozásra 
benyújtott javaslatban nem szereplő alábbi elemeket kellene tartalmaznia:
– a 7b) pontnak megfelelően csatolandó megfelelési táblázatot;
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– a hatályon kívül helyező cikkben szerepelnie kellene egy olyan rendelkezésnek, hogy az 
ilyen hatályon kívül helyezés a 7c) pont i. alpontjának megfelelően nem érinti a 
tagállamoknak az irányelv átültetési időszakából eredő kötelezettségeit, továbbá tartalmaznia 
kellene a 7c) pont ii. alpontjának megfelelően csatolandó táblázatot is.

Következésképpen a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös 
megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat a benne vagy e véleményben akként 
megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály 
változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása 
tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő szöveg 
érdemi módosítás nélküli, egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
jogtanácsos jogtanácsos főigazgató


