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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ranskan senaatin perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Ainoastaan lopullinen versio on todistusvoimainen.

EUROOPPALAINEN PÄÄTÖSLAUSELMA

PERUSTELLUSTA LAUSUNNOSTA,

joka koskee luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksesta annetun 
asetusehdotuksen (E 6787) toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta.

Työjärjestyksensä 73 g artiklan 4 ja 5 alakohdan mukaisesti senaatti antaa päätöslauselman 
seuraavasta finanssivaliokunnan päätöslauselmaehdotuksesta:

Asetusehdotuksen E 6787 443 artiklassa Euroopan komissiolle siirretään valta asettaa 
Euroopan unionin rahoituslaitoksille delegoidulla säädöksellä määräaikaisesti tiukempia 
vakavaraisuusvaatimuksia. Tätä säädösvallan siirtoa sovelletaan, jos se on välttämätöntä 
markkinakehityksestä johtuviin mikro- ja makrotason vakavaraisuusriskien intensiteetin 
muutoksiin vastaamiseksi ja 445 ja 446 artiklassa määritellyn kiireellisen menettelyn 
yhteydessä.

Ottaen huomioon perustuslain 88-6 pykälän

_________________

Ks. nro:
Senaatti: 179 ja 226 (2011–2012).
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senaatti esittää seuraavat huomautukset:

– Tämän asetusehdotuksen 443 artiklaan ei ole liitetty toissijaisuusperiaatetta koskevaa 
perustelua.

– Euroopan komissiolle myönnetty säädösvallan siirto-oikeus pyrkii laajentamaan 
delegoidun säädöksen luonnetta verrattuna Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan määräyksiin. Kyseisen artiklan mukaan komissio voi antaa 
tällaisen säädöksen täydentääkseen tai muuttaakseen lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävän säädöksen "muita kuin sen keskeisiä osia".

– Tämän säädösvallan siirto-oikeuden käyttämiskehys – säädösvallan siirron nojalla 
annettavan säädöksen hyväksymisedellytykset että sen tavoite ja kesto – määritellään 
yleisluonteisesti ja epätarkasti.

Senaatti muistuttaa, että

– Basel III -järjestelmän ns. toinen pilari antaa kansallisille viranomaisille mahdollisuuden 
esittää valvontavaltaansa kuuluville laitoksille lisäpääomavaatimuksia, jotta kaikki 
pankkitoimintaan liittyvät riskit katettaisiin paremmin.

– Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. marraskuuta 2010 antamilla, unionin toimielinten 
hyväksymillä toissijaisuusperiaatteen mukaisilla asetuksilla (EU) N:o 1092/2010, 
1093/2010, 1094/2010 ja 1095/2010 perustettiin Euroopan finanssivalvontajärjestelmä.

– mikro- ja makrotason riskien vakavaraisuusvalvontaa ja hallinnointia koskeva toimivalta, 
jota sovelletaan etenkin kiireellisissä tapauksissa, on jaettu näiden asetusten mukaisesti. 

Senaatti huomauttaa, että asetusehdotuksen 443 artikla antaa Euroopan komissiolle 
mahdollisuuden muuttaa tätä toimivallan jakoa yksipuolisesti ja voi siten haitata 
toissijaisuusperiaatteen toteutumista.

Tällä perusteella senaatti katsoo, että nykyisessä sanamuodossaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusehdotuksen E 6787 443 artikla ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklan ja kyseiseen sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 2 mukainen.

Se katsoo, että säädösvallan siirtoa on harjoitettava siten, että siitä ei aiheudu haittaa 
Euroopan järjestelmäriskineuvoston ja Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltuuksille 
hätätilanteissa Euroopan finanssivalvojien järjestelmän yhteydessä eikä myöskään 
kansallisten viranomaisten toimivaltuuksille Basel-järjestelmän toisen pilarin mukaisesti.

Toissijaisuusperiaatetta koskeva huomautus ei koske ehdotuksen muita artikloja.

Senaatin päätöslauselma, 26. joulukuuta 2011.

Puhemies
Allekirjoitus: Jean-Pierre BEL


