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Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: võimalus kohandada 
aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu, kui kauplemiskoht, kus 
aktsia kauplemismaht on kõige suurem, asub väljaspool liitu 
Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 13. veebruari 
2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust 
(EL) 2017/588 seoses võimalusega kohandada aktsiaga päevas keskmiselt tehtud 
tehingute arvu, kui kauplemiskoht, kus aktsia kauplemismaht on kõige suurem, asub 
väljaspool liitu (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2019)00904),

– võttes arvesse komisjoni 21. veebruari 2019. aasta kirja, milles komisjon palub 
Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 4. märtsi 2019. aasta kirja komisjonide 
esimeeste konverentsi esimehele,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 
2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 
2002/92/EÜ ja 2011/61/EL1, eriti selle artikli 49 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse 
(EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ))2 artikli 10 lõiget 1 ja artiklit 13,

– võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt 8. novembril 2018. aastal 
direktiivi 2014/65/EL artikli 49 lõike 3 alusel esitatud regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/588 (RTS 11) muutmise 
kohta,

1 ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.
2 ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.



– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A. arvestades, et delegeeritud õigusakt sisaldab olulisi muudatusi, et säilitada selliste ELi 
kauplemiskohtade konkurentsivõime, mis pakuvad kauplemist aktsiatega, mis on 
lubatud kauplemisele või millega kaubeldakse samaaegselt nii liidus kui ka kolmandas 
riigis, juhul kui nende aktsiate suurima käibega kauplemiskoht asub väljaspool liitu;

B. arvestades, et Euroopa Parlament tunnistab kõnealuse õigusakti kiire vastuvõtmise 
tähtsust, et tagada Euroopa Liidu valmisolek juhuks, kui Ühendkuningriik astub liidust 
välja ilma väljaastumislepinguta;

C. arvestades, et Euroopa Parlament on seisukohal, et vastu võetud regulatiivsed 
tehnilised standardid ei ole samad mis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt 
esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõus, kuna komisjon tegi eelnõusse 
muudatusi, ning on seetõttu arvamusel, et parlamendil on regulatiivsetele tehnilistele 
standarditele vastuväidete esitamiseks aega kolm kuud (kontrolliperiood); arvestades, 
et parlament nõuab tungivalt, et komisjon määraks ühekuulise kontrolliperioodi ainult 
juhul, kui komisjon on Euroopa järelevalveasutuste eelnõud vastu võtnud ilma 
muudatusteta, st kui eelnõu ja vastu võetud regulatiivsed tehnilised standardid on 
samad;

1. teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.


