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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γαλλικής Γερουσίας  επί της πρότασης κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν 
λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, η αιτιολογημένη γνώμη της Γαλλικής Γερουσίας 
σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ. 42

ΓΕΡΟΥΣΙΑ
____

26 Δεκεμβρίου 2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 2011-2012

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μόνο η τελική εκτύπωση έχει ισχύ αυθεντικού κειμένου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

για τη συμμόρφωση της πρότασης κανονισμού σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων προς την αρχή της 
επικουρικότητας (E 6787)

Σύμφωνα με το άρθρο 73ζ, παράγραφοι 4 και 5, του Κανονισμού της Γερουσίας, η Γερουσία 
εγκρίνει την πρόταση ψηφίσματος της επιτροπής οικονομικών η οποία έχει ως εξής:

Το άρθρο 443 της πρότασης κανονισμού E 6787 χορηγεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
εξουσία να επιβάλλει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικού ελέγχου «για περιορισμένο χρονικό διάστημα», με 
πράξη κατ' εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσία ασκείται «...σε περίπτωση που είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση αλλαγών στη σοβαρότητα των μικροπροληπτικών και 
μακροπροληπτικών κινδύνων που προκύπτουν από εξελίξεις της αγοράς...» και στα πλαίσια 
μιας επείγουσας διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 445 και 446.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88, παράγραφος 6, του Συντάγματος,

_________________

Βλέπε:
ΓΕΡΟΥΣΙΑ: 179 και 226 (2011-2012).
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Η Γερουσία διατυπώνει τις εξής παρατηρήσεις:

– Το άρθρο 443 της εν λόγω πρότασης κανονισμού δεν περιέχει αιτιολόγηση σχετικά με την 
αρχή της επικουρικότητας·

– Η εξουσιοδότηση που χορηγείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερβαίνει τα όρια μιας 
πράξης κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να 
εκδίδει τέτοιες πράξεις για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση «ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων» μιας νομοθετικής πράξης·

– Τα πλαίσια άσκησης αυτής της εξουσιοδότησης - τόσο ως προς τις προϋποθέσεις έκδοσης 
μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσο και ως προς τον σκοπό και τη διάρκεια ισχύος της -
καθορίζονται με τρόπο γενικό και ασαφή.

Η Γερουσία υπενθυμίζει ότι:

– Ο «δεύτερος πυλώνας» της συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙΙ επιτρέπει στις εθνικές αρχές να 
επιβάλουν πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο της εποπτείας τους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα το 
σύνολο των τραπεζικών κινδύνων·

– οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, που έχουν 
εγκριθεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και είναι σύμφωνες προς την αρχή της 
επικουρικότητας, έχουν καθιερώσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής 
εποπτείας·

– Οι εν λόγω κανονισμοί κατανέμουν τις αρμοδιότητες όσον αφορά την εποπτεία και τη 
διαχείριση των μικροπροληπτικών και μακροπροληπτικών κινδύνων, ιδίως σε περιπτώσεις 
επείγουσας ανάγκης.

Η Γερουσία παρατηρεί ότι το άρθρο 443 της πρότασης κανονισμού επιτρέπει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιεί μονομερώς αυτή την κατανομή και τελικά να θίγει την 
αρχή της επικουρικότητας.

Ως εκ τούτου, η Γερουσία εκτιμά ότι το άρθρο 443 της πρότασης κανονισμού E 6787 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την παρούσα διατύπωσή του, δε συνάδει 
με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρωτόκολλο αριθ. 2 που 
επισυνάπτεται στη Συνθήκη.
Θεωρεί ότι η εν λόγω μεταβίβαση αρμοδιότητας  πρέπει να ασκείται με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή,  στα πλαίσια του 
ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας, καθώς και με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων που ασκούν οι εθνικές αρχές  βάσει του δευτέρου πυλώνα της συμφωνίας της 
Βασιλείας. 

Τα υπόλοιπα άρθρα της πρότασης κανονισμού δεν απαιτούν τη διατύπωση παρατηρήσεων 
όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας.
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Το παρόν ψήφισμα εγκρίνεται από τη Γερουσία στις 26 Δεκεμβρίου 2011.

Ο Πρόεδρος,
Υπογραφή: Jean-Pierre BEL


