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Teema: Prantsusmaa Senati põhjendatud arvamus ettepaneku kohta, milles käsitletakse 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid 
usaldatavusnõudeid
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Käesolevaga edastame Teile teadmiseks Prantsusmaa Senati põhjendatud arvamuse eespool 
nimetatud ettepaneku kohta.
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EUROOPA RESOLUTSIOON

PÕHJENDATUD ARVAMUSEGA

subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kohta ettepanekus võtta vastu määrus
krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta
(E 6787).

Kodukorra artikli 73 g lõigete 4 ja 5 kohaselt esitab senat rahanduskomisjoni ettepaneku 
alusel järgmise resolutsiooni ettepaneku:

Määruse ettepaneku E 6787 artikkel 443 annab Euroopa Komisjonile volitused kehtestada 
Euroopa Liidu finantsasutustele delegeeritud õigusaktiga „piiratud perioodiks” rangemad 
usaldatavusnõuded. Volituste delegeerimist kohaldatakse juhul, „kui on vaja käsitleda 
mikrotasandi usaldatavusnõuete ja makrotasandi usaldatavusnõuetega seotud riskide 
intensiivsuse muutusi, mis tulenevad turuarengust” ja seoses artiklites 445 ja 446 määratletud 
kiirmenetlusega.

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6,

_________________

Vt numbreid:
Senat: 179 ja 226 (2011-2012).
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esitab senat järgmised tähelepanekud:

– määruse ettepaneku artikliga 443 ei kaasne subsidiaarsuse põhimõtet puudutavat 
põhjendust;

– Euroopa Komisjonile delegeeritud volitustega püütakse laiendada delegeeritud õigusakti 
enda olemust, nii nagu see on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290. 
Selles artiklis sätestatakse, et komisjon võib võtta vastu sellise õigusakti, et täiendada või 
muuta õigusakti „teatavaid mitteolemuslikke osi”;

– selle määruse rakendamisraamistik – nii delegeeritud õigusakti vastuvõtmist määravad 
tingimused kui selle eesmärk ja kehtivusaeg – on määratletud üldjoontes ja ebamääraselt.

Senat tuletab meelde järgmist:

– kõigi pangandusriskide paremaks katmiseks on liikmesriikide ametiasutustel Basel III 
süsteemi nn teise samba kohaselt lubatud kehtestada täiendavad kapitalinõuded asjaomases 
järelevalvevaldkonnas tegutsevatele asutustele;

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrustega (EL) 1092/2010, 
1093/2010, 1094/2010 ja 1095/2010, mille Euroopa institutsioonid on vastu võtnud ja mis 
on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, on loodud Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem;

– nende määrustega nähakse ette jagatud pädevus usaldatavusnormatiividega täitmisega 
seotud mikro- ja makrotasandi riskide järelevalve ning juhtimise osas, eriti 
kriisiolukordades.

Senat märgib, et määruse ettepaneku artikkel 443 võimaldab Euroopa Komisjonil seda 
volituste jagamist ühepoolselt muuta, mis seab lõpptulemusena ohtu subsidiaarsuse 
põhimõtte.

Seetõttu on senat seisukohal, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku E 6787 
artikkel 443 ei ole praeguses sõnastuses kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 5 ega 
sellele lisatud protokolliga nr 2.

Senat on seisukohal, et volituste delegeerimine ei tohi piirata volitusi, mis on Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi raames kriisiolukorras antud Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule ja Euroopa Pangandusjärelevalvele, ega Baseli süsteemi teise samba alusel 
liikmesriikide ametiasutustele antud volitusi.

Ettepaneku muud artiklid ei anna subsidiaarsuse põhimõttega seoses alust märkusteks.

Senati 26. detsembri 2011. aasta resolutsioon

President
Allkiri: Jean-Pierre BEL


