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Věc: Odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající se návrhu o 
obezřetnostních požadavcích pro úvěrové instituce a investiční podniky
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro informaci odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající se 
výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Č. 42

SENÁT
____

26. prosince 2011 PRAVIDELNÉ ZASEDÁNÍ V OBDOBÍ 2011–2012

UPOZORNĚNÍ
PROZATÍMNÍ DOKUMENT

Pouze konečná vytištěná verze je platným zněním 

EVROPSKÉ USNESENÍ,

JEHOŽ PŘEDMĚTEM JE ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 

ve věci souladu návrhu nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky se zásadou subsidiarity (E 6787). 

Usnesením Senátu podle článku 73g odstavců 4 a 5 jednacího řádu Senátu se stal návrh 
usnesení finančního výboru v následujícím znění:  

Článek 443 navrhovaného nařízení E 6787 dává Evropské komisi pravomoc ukládat „na 
omezené období“ finančním institucím Evropské unie prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci přísnější obezřetnostní požadavky. Toto přenesení pravomoci se provádí tam, „… 
kde je to nezbytné v reakci na změny intenzity mikroobezřetnostních a makroobezřetnostních 
rizik, která plynou z vývoje trhu …“, a v rámci postupu pro naléhavé případy stanoveného 
v článcích 445 a 446. 

S ohledem na článek 88-6 Ústavy,

_________________

Viz čísla:
Senát: 179 a 226 (2011-2012).
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Senát vznáší následující připomínky:

– k článku 443 tohoto návrhu nařízení není připojeno žádné odůvodnění týkající se zásady 
subsidiarity;

– přenesení pravomocí na Evropskou komisi má tendenci přesahovat samotnou povahu aktu 
v přenesené pravomoci podle ustanovení článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
která stanoví, že Komise může přijmout takový akt, aby doplnila nebo pozměnila „některé 
jiné než podstatné prvky“ legislativního aktu;

– rámec pro provádění tohoto přenesení pravomocí –, a to jak podmínky, které určují přijetí 
aktu v přenesené pravomoci, tak jeho cíl a dobu trvání – je definován široce a nepřesně.

Senát připomíná, že:

– v zájmu lepšího pokrytí všech bankovních rizik umožňuje „druhý pilíř“ dohody Basilej III 
vnitrostátním orgánům, aby pro důležité instituce, které spadají do jejich oblasti dohledu, 
stanovily další kapitálové požadavky;

– nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010 a 
1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010, přijatá evropskými orgány a respektující zásadu 
subsidiarity, zavedly evropský systém orgánů finančního dohledu;

– tato nařízení stanoví rozdělení pravomocí v oblasti dohledu a řízení mikro- a 
makroobezřetnostních rizik, a to zejména při mimořádných událostech.

Senát konstatuje, že článek 443 navrhovaného nařízení je takové povahy, že umožňuje 
Evropské komisi výše uvedené rozdělení jednostranně měnit a podkopat tak zásadu 
subsidiarity.

V důsledku toho se Senát domnívá, že článek 443 návrhu nařízení Evropského parlamentu a 
Rady E 6787 není ve svém současném znění v souladu s článkem 5 Smlouvy o Evropské unii 
a s protokolem č. 2 připojeným k této smlouvě.

Domnívá se, že toto přenesení pravomocí musí být uplatněno takovým způsobem, aby tím 
nebyly dotčeny pravomoci, jež byly pro případ mimořádné situace svěřeny v rámci 
Evropského systému orgánů finančního dohledu Evropskému výboru pro systémová rizika a 
Evropskému orgánu pro bankovnictví, ani pravomoci, které náleží vnitrostátním orgánům 
podle druhého pilíře rámcové dohody z Basileje.

Ostatní články tohoto návrhu žádné další připomínky týkající se zásady subsidiarity 
nevyžadují.

Přijato jako usnesení Senátu dne 26. prosince 2011.

předseda
podpis: Jean-Pierre BEL


