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Przedmiot: Uzasadniona opinia francuskiego Senatu na temat wniosku w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

W załączeniu znajduje się uzasadniona opinia francuskiego Senatu na temat wyżej 
wymienionego wniosku.
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WERSJA TYMCZASOWA DOKUMENTU

Jedynie wersja ostateczna ma wartość tekstu autentycznego

REZOLUCJA EUROPEJSKA

ZAWIERAJĄCA UZASADNIONĄ OPINIĘ

w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości wniosku dotyczącego rozporządzenia 
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 
(E 6787)

Uchwałą Senatu, zgodnie z art. 73g ust. 4 i 5 Regulaminu Senatu, przyjęto sporządzony przez 
Komisję Finansów projekt rezolucji o następującym brzmieniu:

Artykuł 443 wniosku dotyczącego rozporządzenia E 6787 nadaje Komisji Europejskiej 
uprawnienia do nakładania „na czas ograniczony” na instytucje finansowe Unii Europejskiej, 
w drodze aktu delegowanego, bardziej rygorystycznych wymogów ostrożnościowych.
Rzeczonego przekazania uprawnień dokonuje się, „(...) jeżeli jest to konieczne, aby 
zareagować na zmiany w natężeniu ryzyka mikroostrożnościowego i makroostrożnościowego 
wynikającego ze zmiany sytuacji na rynku (...)”, a także w trybie pilnym, o którym mowa 
w art. 445 i 446.

Uwzględniając art. 88–6 konstytucji,

_________________

Zob. numery:
Senat −  179 i 226 (2011-2012).
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Senat przedstawia następujące uwagi:

– artykuł 443 przedmiotowego wniosku dotyczącego rozporządzenia nie jest opatrzony 
uzasadnieniem co do zasady pomocniczości;

– przekazanie Komisji Europejskiej uprawnień to próba wykroczenia poza istotę aktu 
delegowanego w świetle postanowień art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którym Komisja może przyjąć taki akt celem uzupełnienia lub 
zmodyfikowania „niektórych, innych niż istotne, elementów” aktu ustawodawczego;

– ramy wykonania rzeczonego przekazania − zarówno jeśli chodzi o warunki określające 
przyjęcie aktu delegowanego, jak i jego cel oraz okres obowiązywania − zdefiniowano 
w sposób szeroki i nieprecyzyjny.

Senat przypomina, że:

– w celu lepszego pokrycia wszelkiego ryzyka bankowego „drugi filar” systemu Bazylea III 
umożliwia władzom krajowym nałożenie dodatkowych wymogów kapitałowych na 
instytucje znajdujące się pod ich nadzorem; 

– na mocy rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010, 1093/2010, 
1094/2010 i 1095/2010, z dnia 24 listopada 2010 r., przyjętych przez instytucje europejskie 
i zgodnych zasadą pomocniczości, ustanowiono Europejski System Nadzoru Finansowego;

– w rzeczonych rozporządzeniach rozdziela się uprawnienia w zakresie nadzoru oraz 
zarządzania ryzykami mikroostrożnościowymi i makroostrożnościowymi, w szczególności 
w nagłych przypadkach.

Senat zauważa, że art. 443 wniosku dotyczącego rozporządzenia zezwala Komisji 
Europejskiej na dokonanie jednostronnej zmiany tego rozdziału uprawnień, co może 
ewentualnie zagrozić zasadzie pomocniczości. 

W konsekwencji Senat uznaje, że art. 443 wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady E 6787 w jego obecnym brzmieniu nie jest zgodny z art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej i z załączonym do niego protokołem nr 2.

Senat uważa, że rzeczonego przekazania uprawnień należy dokonać bez uszczerbku dla 
uprawnień przyznawanych w nagłych przypadkach Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 
Systemowego i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego w ramach Europejskiego 
Systemu Nadzoru Finansowego oraz bez uszczerbku dla uprawnień przysługujących władzom 
krajowym w ramach drugiego filaru systemu Bazylea.

Pozostałe artykuły rzeczonego wniosku nie budzą żadnych zastrzeżeń co do zasady 
pomocniczości.

Rezolucja przyjęta w dniu 26 grudnia 2011 r. przez Senat

Przewodniczący
Podpisano: Jean-Pierre BEL


