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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

11.1.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS
(04/0212)

Tema: Prancūzijos Senato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl rizikos ribojimo 
reikalavimų, taikomų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Prancūzijos Senato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Nr.°42

SENATAS
____

2011 m. gruodžio 26 d. 2011–2012 m. EILINĖ SESIJA

DĖMESIO
PRELIMINARUS DOKUMENTAS

Autentiškas tik galutinis spausdintas dokumentas

REZOLIUCIJA EUROPOS KLAUSIMAIS,

KURIOJE PATEIKIAMA PAGRĮSTA NUOMONĖ

dėl reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms 
įmonėms pasiūlymo (Nr. E 6787) atitikties subsidiarumo principui.

Remiantis Senato darbo tvarkos taisyklių 73g straipsnio 4 ir 5 dalimis Senato rezoliucija 
priimta pagal Finansų komiteto rezoliucijos pasiūlymą; rezoliucijos turinys pateikiamas 
toliau.

Reglamento pasiūlymo Nr. E 6787 443 straipsniu Europos Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos Europos Sąjungos finansų įstaigoms „ribotą 
laikotarpį“ taikomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai. Šie įgaliojimai suteikiami, „<...> 
jeigu reikia, siekiant atsižvelgti į rizikos, susijusios su mikrolygio ir makrolygio rizikos 
ribojimu, intensyvumo pokyčius, kuriuos lemia rinkos pokyčiai <...>“, taikant 445 ir 446 
straipsniuose nustatytą skubos tvarką.

Atsižvelgdamas į Konstitucijos 88-6 straipsnį,

_________________

Žr. numerius:
Senatas: 179 ir 226 (2011–2012 m.).
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Senatas pateikia šias pastabas.

– Šio reglamento pasiūlymo 443 straipsnyje nėra pagrindimo, pateikiamo atsižvelgiant į 
subsidiarumo principą;

– Europos Komisijai suteikiami įgaliojimai viršija deleguotojo akto pobūdį atsižvelgiant į 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio nuostatas, pagal kurias Komisija 
tokį aktą gali priimti siekdama papildyti arba iš dalies pakeisti įstatymo galią turinčio teisės 
akto „neesmines <...> nuostatas“.

– Šių įgaliojimų vykdymo pagrindas (ir sąlygos, kuriomis remiantis deleguotasis aktas 
priimamas, ir šio akto tikslas bei galiojimo trukmė) apibūdinamas plačiai ir netiksliai.

Senatas primena, kad:

– siekiant geriau padengti visą bankų riziką, pagal sistemos „Bazelis III“ antrąjį ramstį
nacionalinės institucijos savo prižiūrimoms įstaigoms gali taikyti papildomus su kapitalu 
susijusius reikalavimus;

– 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) Nr. 1092/2010, 
1093/2010, 1094/2010 ir 1095/2010, kuriuos priėmė ES institucijos ir kurie atitinka 
subsidiarumo principą, įdiegta Europos finansų priežiūros institucijų sistema;

– šiais reglamentais paskirstomi įgaliojimai, susiję su mikrolygio ir makrolygio rizikos 
ribojimo rizikos priežiūra ir valdymu, ypač esant kritinei padėčiai.

Senatas pažymi, kad reglamento pasiūlymo 443 straipsniu Europos Komisijai suteikiama 
galimybė vienašališkai iš dalies keisti šį paskirstymą ir galbūt pažeisti subsidiarumo principą.

Todėl Senatas mano, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymo Nr. E 6787 
443 straipsnio dabartinė redakcija neatitinka Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio ir prie 
šios Sutarties pridėto Protokolo Nr. 2.

Jis mano, kad šie įgaliojimai turi būti suteikiami nepažeidžiant nei įgaliojimų, kurie esant 
kritinei padėčiai suteikiami Europos sisteminės rizikos valdybai ir Europos bankininkystės 
institucijai pagal Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, nei įgaliojimų, suteikiamų 
nacionalinėms institucijoms pagal Bazelio sistemos antrąjį ramstį.

Dėl kitų pasiūlymo straipsnių pastabų, susijusių su subsidiarumo principu, nepateikta.

Senato rezoliucija priimta 2011 m. gruodžio 26 d.

Pirmininkas
Parašas: Jean-Pierre BEL


