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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

11.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(04/2012)

Относно: Мотивирано становище на Сената на Френската република относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните 
посредници
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище на Сената на Френската република 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 42

СЕНАТ
____

26 декември 2011 г. РЕДОВНА СЕСИЯ 2011-2012

ВНИМАНИЕ
ДОКУМЕНТЪТ НЕ Е ОКОНЧАТЕЛЕН

Единствено окончателната редакция има стойността на автентичен текст

ЕВРОПЕЙСКО РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

относно съвместимостта на предложението за регламент относно пруденциалните 
изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (E 6787) с
принципа на субсидиарност.

С решение на Сената съгласно член 73ж, параграфи 4 и 5 от Правилника на Сената се 
одобрява предложение за решение на комисията по финанси със следното 
съдържание:

Член 443 от предложение за регламент E 6787 дава на Европейската комисия 
правомощието с делегиран акт да налага на финансовите институции в Европейския 
съюз по-строги „временни“ пруденциални изисквания. Това делегиране на правомощия 
се упражнява „ако е необходимо за отразяването на промените в пруденциалните 
рискове на микро- и макроравнище в резултат на възникнали след приемането на 
настоящия регламент ситуации на пазара...“ и в рамките на спешна процедура, 
определена в членове 445 и 446.

Като взе предвид член 88-6 от Конституцията,
_________________

Вж №
Сенат: 179 и 226 (2011-2012).
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Сенатът представя следните забележки:

– Член 443 от това предложение за регламент не е придружен от обосновка по 
отношение на принципа на субсидиарност;

– Делегирането, за което Европейската комисия получава правомощие, има изгледи да 
надхвърли естеството на делегираните актове по смисъла на разпоредбите на член 
290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който предвижда 
Комисията да може да приема такъв акт за допълване или изменение на 
„несъществени елементи“ на законодателен акт;

– Рамките, в които ще се упражнява това делегиране, както и условията за приемане на 
делегиран акт като цел и срок на валидност са определени по общ и непрецизен 
начин.

Сенатът припомня, че:

– За да се покрият най-добре всички банкови рискове, вторият стълб на режима Базел 
ІІІ позволява на националните органи да налагат допълнителни капиталови 
изисквания на институциите в обхвата на техния надзор;

– С Регламенти (ЕС) №№ 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010 и 1095/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г., приети от европейските институции и 
съобразени с принципа на субсидиарност, беше създадена европейска система за 
финансов надзор;

– Със същите регламенти е разпределена компетентността относно надзора и 
управлението на пруденциалните рискове на микро- и макроравнище, по-конкретно 
при спешни ситуации.

Сенатът отбелязва, че естеството на член 443 от предложението за регламент  е такова, 
че позволява на Европейската комисия едностранно да изменя това разпределение, с 
което евентуално би засегнала принципа на субсидиарност.

Следователно Сенатът счита, че член 443 от предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета E 6787 не е съобразено в настоящата си редакция с 
член 5 от Договора за Европейския съюз и протокол № 2 към него.

Сенатът счита, че това делегиране на правомощия следва да се извършва, без да се 
засяга компетентността на Европейския съвет за системен риск и Европейския банков 
орган в спешни ситуации в рамките на европейската система за финансов надзор, нито 
пък тази на националните органи съгласно втория стълб на режима Базел.

Останалите членове на предложението не дават основание за забележки по отношение 
на принципа на субсидиарност.

Прието решение на Сената от 26 декември 2011 г.
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Председател,
подпис: Jean-Pierre BEL


