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A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a francia szenátusnak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

N° 42

SZENÁTUS
____

2011. december 26. 2011–2012-ES RENDES ÜLÉS

FIGYELEM!
ELŐZETES DOKUMENTUM

Csak a kinyomtatott végleges szöveg tekintendő hitelesnek

EURÓPAI ÁLLÁSFOGLALÁS

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNNYEL

a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről 
szóló rendeletre irányuló javaslatnak a szubszidiaritás elvének való megfeleléséről (E 6787).

A Pénzügyi Bizottság lentebb olvasható állásfoglalásra irányuló javaslatából a szenátus 
eljárási szabályzata 73g. cikke negyedik és ötödik albekezdésének értelmében szenátusi 
állásfoglalás lett:

Az E 6787 rendeletre irányuló javaslat 443. cikke felhatalmazza az Európai Bizottságot arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén átmenetileg szigorúbb prudenciális 
követelményeket írjon elő az Európai Unió pénzügyi intézményei számára. Ez a 
felhatalmazás a 445. és 446. cikkben meghatározott sürgősségi eljárás keretében és abban az 
esetben gyakorolható, „... ha a piaci fejleményekből eredően a mikro- és makroprudenciális 
kockázatok súlyosságának esetleges változása ezt szükségessé teszi ...”.

tekintettel az Alkotmány 88-6. cikkére,

_________________

Lásd az alábbi számokat:
Szenátus: 179 és 226 (2011–2012).
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A szenátus az alábbi megállapításokat teszi:

– e rendeletre irányuló javaslat 443. cikkét nem kíséri a szubszidiaritás elvére vonatkozó 
indokolás;

– az Európai Bizottságra ruházott felhatalmazás túllépi az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének rendelkezései szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus jellegét, 
amely azt mondja ki, hogy a Bizottság ilyen aktusokat egy jogalkotási aktus „egyes nem 
alapvető rendelkezéseinek” kiegészítésére, illetve módosítására fogadhat el;

– e felhatalmazás gyakorlásának kerete – úgy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását meghatározó feltételek, mint annak célja és érvényességének időtartama –
elnagyoltan és pontatlanul van meghatározva.

A szenátus emlékeztet, hogy

– a banki kockázatok összességének jobb lefedése érdekében a Bázel III. rendszer „második 
pillére” lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy további tőkekövetelményeket 
írjanak elő a felügyeleti hatáskörük alá tartozó intézmények számára;

– az európai intézmények által 2010. november 24-én elfogadott és a szubszidiaritás elvének 
megfelelő 1092/2010/EU, 1093/2010/EU, 1094/2010/EU és 1095/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet bevezette a pénzügyi felügyelet európai rendszerét;

– ezek a rendeletek osztják fel a mikro- és makroprudenciális kockázatok felügyeletére és 
kezelésére vonatkozó hatásköröket, különösen a sürgős esetek vonatkozásában.

A szenátus megállapítja, hogy a rendeletre irányuló javaslat 443. cikke jellegénél fogva 
lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy egyoldalúan módosítsa ezt a felosztást és 
adott esetben aláássa a szubszidiaritás elvét.

A szenátus véleménye szerint ezért az E 6787 számú európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat 443. cikke jelenlegi formájában nem felel meg az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkének és az e szerződéshez csatolt 2. számú jegyzőkönyvnek.

Véleménye szerint ezt a felhatalmazást a rendszerszintű kockázatokból adódó sürgős 
helyzetekben az Európai Rendszerkockázati Testületre, a pénzügyi felügyelet európai 
rendszerének keretében az Európai Bankhatóságra, a Bázel-rendszer második pillére 
keretében pedig a nemzeti hatóságokra ruházott hatáskörök sérelme nélkül kell gyakorolni.

A javaslat többi cikke tekintetében nem született megállapítás a szubszidiaritás elvére 
vonatkozóan.

Szenátusi állásfoglalás lett: 2011. december 26-án.

Az elnök,
Aláírás: Jean-Pierre BEL


