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az Európai Unió Tanácsának kérésére a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv
bizonyos határidejeinek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi

irányelv iránti javaslatról

(CON/2005/53)

(2005/C 323/10)

1. 2005. október 20-án az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta,
hogy alkosson véleményt a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv bizonyos határide-
jeinek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javas-
latról (1) (a továbbiakban: irányelvtervezet).

2. Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés
105. cikkének (4) bekezdésének első francia bekezdésén alapul, mivel az irányelvtervezet olyan rendelke-
zéseket tartalmaz, amelyek érintik az EU pénzügyi piacainak működését és integrációját, illetve amelyek
esetlegesen hatással lehetnek a pénzügyi stabilitásra. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata
17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

3. Az EKB üdvözli annak a határidőnek hat hónappal, azaz 2006 októberéig való meghosszabbítását,
ameddig a tagállamoknak át kell ültetniük a 2004/39/EK irányelvet (2) nemzeti jogukba, valamint azt,
hogy az irányelvtervezet további hat hónapot biztosít az átültetést követően a 2004/39/EK hatékony
alkalmazása érdekében; ezek olyan lépések, amelyek szükségesnek bizonyultak mind a tagállamok, mind
pedig a befektetési vállalkozások tekintetében. Az EKB tudomása szerint továbbá a Tanács és az Európai
Parlament jelenleg megfontolás tárgyává tette a határidők további három-kilenc hónappal való meghosz-
szabbítását. Az EKB-nak az ilyen meghosszabbítás tekintetében sem lenne ellenvetése.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2005. december 9-én.

az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET
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(1) (COM(2005) 253 végleges).
(2) A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti

és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004.
április 21-i európai parlamenti és tanácsi 2004/39/EK irányelv (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.).


