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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Senatului Republicii Franceze referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Nr. 42

SENATUL

26 decembrie 2011 sesiunea ordinară 2011-2012

Atenție document provizoriu

Doar imprimarea definitivă are valoare de text autentic

REZOLUȚIE EUROPEANĂ

DE EMITERE A UNUI AVIZ MOTIVAT

referitor la conformitatea cu principiul subsidiarității a propunerii de regulament privind 
cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții (E 6787).

A devenit rezoluție a Senatului, în conformitate cu articolul 73g alineatele (4) și (5) din 
Regulamentul Senatului, propunerea de rezoluție a comisiei pentru finanțe care decretă 
următoarele:

A se vedea numerele: Senat: 179 și 226 (2011-2012).

Articolul 443 din propunerea de regulament E 6787 acordă Comisiei Europene competența de 
a impune instituțiilor financiare din Uniunea Europeană, prin act delegat, cerințe prudențiale 
mai stricte, „pentru o perioadă de timp limitată”. Această delegare de competențe se exercită 
„...în cazul în care acest lucru este necesar pentru a răspunde la variațiile intensității riscurilor 
microprudențiale și macroprudențiale, legate de evoluția pieței...” și în cadrul unei proceduri 
de urgență, definită la articolele 445 și 446.

Având în vedere articolul 88-6 din Constituție,

Senatul face următoarele observații:

- Articolul 443 din această propunere de regulament nu este însoțit de justificarea 
privind principiul subsidiarității;

- Delegarea acordată Comisiei Europene are tendința de a depăși însăși natura unui act 
delegat, în sensul dispozițiilor articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, care prevede că Comisia poate adopta un astfel de act pentru a completa sau 
modifica „anumite elemente neesențiale” ale unui act legislativ;

- Cadrul de exercitare a acestei delegări - atât condițiile care determină adoptarea unui
act delegat, cât și obiectivul și perioada de valabilitate a acestuia - este definit într-un mod vag 
și general.
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Senatul reamintește că:

- Pentru a acoperi mai bine ansamblul riscurilor bancare, „pilonul 2” al regimului Basel 
III permite autorităților naționale impunerea unor cerințe de capital suplimentare asupra 
instituțiilor, în funcție de sfera de supraveghere a acestora;

- Regulamentele (UE) nr. 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010 și 1095/2010 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, din 24 noiembrie 2010, adoptate de către 
instituțiile europene și conforme principiului subsidiarității, au pus în aplicare un sistem 
european de supraveghere financiară;

- Aceste regulamente distribuie competențele în ceea ce privește supravegherea și 
gestiunea riscurilor microprudențiale și macroprudențiale, în special în cazul situațiilor de 
urgență.

Senatul observă că articolul 443 din propunerea de regulament este de natură să îi permită 
Comisiei Europene să modifice în mod unilateral această distribuire și să aducă, eventual, 
atingere principiului subsidiarității.

Prin urmare, Senatul consideră că articolul 443 din propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului E 6787 nu respectă, în formularea sa actuală, 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și Protocolul nr. 2, anexat acestui tratat.

Senatul consideră că această delegare de competențe ar trebui exercitată fără a aduce atingere 
competențelor conferite pentru situațiile de urgență Comitetului european pentru riscuri 
sistemice și Autorității bancare europene în cadrul sistemului european de supraveghere 
financiară și celor de care beneficiază autoritățile naționale în temeiul pilonului 2 din regimul 
Basel.

Celelalte articole ale propunerii nu necesită observații în ceea ce privește principiul 
subsidiarității.

Acest document a devenit rezoluție a Senatului în data de 26 decembrie 2011.

Președintele, semnătură: Jean-Pierre BEL


