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Temats: Francijas Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu par kredītiestāžu un 
ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasībām
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Francijas Senāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Nr. 42

SENĀTS
____

2011. gada 26. decembris KĀRTĒJĀ SESIJA (2011.–2012. g.)

UZMANĪBU!
PROVIZORISKS DOKUMENTS

Par autentisku tekstu uzskatāma vienīgi galīgā publikācija

EIROPAS REZOLŪCIJA,

PAR KURU SNIEGTS PAMATOTS ATZINUMS

par subsidiaritātes principa ievērošanu priekšlikumā regulai par kredītiestāžu un
ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasībām (E 6787)

Finanšu komisijas rezolūcijas priekšlikums, kuras saturs ir izklāstīts turpmāk, ir kļuvis par 
Senāta rezolūciju saskaņā ar Senāta Reglamenta 73.g panta 4. un 5. daļu.

Priekšlikuma regulai E6787 443. pantā Eiropas Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt 
deleģētu aktu, lai „uz laiku” piemērotu Eiropas Savienības kredītiestādēm stingrākas 
konsultatīvās uzraudzības prasības. Šī pilnvaru deleģēšana izpaužas, ja „..ir jārisina 
mikrouzraudzības un makrouzraudzības risku intensitātes izmaiņas, kuras izraisa tirgus 
izmaiņas..”, kā arī izmantojot steidzamības procedūru, kas noteikta 445. un 446. pantā.

Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu,

_________________

Sk. numurus:
Senāts: Nr. 179 un 226 (2011–2012)
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Senāts izsaka šādas piezīmes:

– šā regulas priekšlikuma 443. pantam nav pievienots pamatojums attiecībā uz 
subsidiaritātes principu;

– deleģējot Eiropas Komisijai minētās pilnvaras, ir pārsniegta deleģētā akta būtība attiecībā 
uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. panta noteikumiem, kuros noteikts, ka 
Komisija var pieņemt šādu aktu, lai papildinātu vai grozītu „dažus nebūtiskus [leģislatīvu 
aktu] elementus”;

– šīs deleģēšanas īstenošanas apstākļi — gan apstākļi, kas nosaka deleģētā akta pieņemšanu, 
gan tā mērķis un spēkā esības laiks — ir pārāk plaši un nekonkrēti.

Senāts atgādina, ka:

– lai labāk aptvertu visus banku riskus, saskaņā ar sistēmas „Bāzele III” „otro pīlāru” 
dalībvalstu iestādes var piemērot papildu kapitāla prasības iestādēm, kas atrodas to 
uzraudzībā;

– ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulām (ES) Nr. 1092/2010, 
1093/2010, 1094/2010 un 1095/2010, ko pieņēmušas Eiropas iestādes un kas atbilst 
subsidiaritātes principam, ir ieviesta Eiropas finanšu uzraudzības sistēma;

– šajās regulās ir sadalīta kompetence attiecībā uz konsultatīvās uzraudzības 
mikrouzraudzības un makrouzraudzības risku uzraudzību un vadību, jo īpaši ārkārtas
situācijās.

Senāts atzīmē, ka ar regulas priekšlikuma 443. pantu Eiropas Komisijai būs piešķirtas 
pilnvaras vienpusēji grozīt šo sadalījumu un iespaidot subsidiaritātes principu.

Tādējādi Senāts uzskata, ka priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai E 6787 
443. pants pašreizējā redakcijā nav saderīgs ar Eiropas Savienības līguma 5. pantu un šim 
līgumam pievienoto Protokolu Nr. 2.

Senāts uzskata, ka šai pilnvaru deleģēšanai jānotiek, neskarot pilnvaras, kas attiecībā uz 
ārkārtas situācijām piešķirtas Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai un Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu, kā arī pilnvaras, kuras piešķirtas dalībvalstu 
iestādēm saskaņā ar Bāzeles sistēmas otro pīlāru.

Attiecībā uz subsidiaritātes principu par pārējiem priekšlikuma pantiem piezīmju nav.

Kļuvusi par Senāta rezolūciju 2011. gada 26. decembrī.

Parakstījis —
priekšsēdētājs Jean-Pierre Bel


