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Výbor pre právne veci

11.1.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(04/0212)

Vec: Odôvodnené stanovisko francúzskeho senátu k návrhu o prudenciálnych 
požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity v 
pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko francúzskeho senátu k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

č. 42

SENÁT
____

26. decembra 2011 RIADNA SCHÔDZA 2011 – 2012

UPOZORNENIE
PREDBEŽNÉ ZNENIE

Za autentické znenie sa považuje len konečná vytlačená verzia

EURÓPSKE UZNESENIE

S ODÔVODNENÝM STANOVISKOM

o súlade návrhu nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné 
spoločnosti so zásadou subsidiarity (E 6787).

V súlade s článkom 73 písm. g) ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku senátu bol ako uznesenie 
senátu prijatý návrh uznesenia Výboru pre financie s týmto znením:

Článkom 443 návrhu nariadenia E 6787 sa Európskej komisii udeľuje právomoc uložiť 
finančným inštitúciám Európskej únie prostredníctvom delegovaného aktu „na obmedzené 
obdobie“ prísnejšie prudenciálne požiadavky. Táto právomoc sa deleguje, „ak je to potrebné 
na zohľadnenie zmien intenzity mikroprudenciálnych a makroprudenciálnych rizík, ktoré 
vyplývajú z vývoja trhu ...“, a v rámci postupu pre naliehavé prípady ustanoveného 
v článkoch 445 a 446.

So zreteľom na článok 88 ods. 6 ústavy,

_________________

Pozri čísla:
Senát: 179 a 226 (2011-2012).
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senát predkladá tieto pripomienky:

– k článku 443 uvedeného návrhu nariadenia nie je pripojené odôvodnenie týkajúce sa 
zásady subsidiarity;

– delegovanie právomoci Európskej komisii má tendenciu ísť nad rámec samotnej podstaty 
delegovaného aktu, pokiaľ ide o ustanovenia článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, podľa ktorého môže Komisia prijímať takéto akty s cieľom doplniť alebo zmeniť 
„určité nepodstatné prvky“ legislatívneho aktu;

– rámec výkonu tohto delegovania je vymedzený obšírne a nepresne, pokiaľ ide 
o podmienky stanovujúce prijatie delegovaného aktu, ako aj o jeho cieľ a trvanie jeho 
platnosti.

Senát pripomína, že

– v záujme lepšieho pokrytia všetkých bankových rizík umožňuje pilier 2 podľa dohody 
Bazilej III národným orgánom, aby inštitúciám, ktoré patria do rozsahu ich dohľadu, 
uložili dodatočné kapitálové požiadavky;

– nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010 
a 1095/2010z 24. novembra 2010, ktoré prijali európske inštitúcie a ktoré sú v súlade so 
zásadou subsidiarity, sa zaviedol európsky systém finančného dohľadu;

– v týchto nariadeniach je stanovené rozdelenie právomocí, pokiaľ ide o dohľad nad 
mikroprudenciálnymi a makroprudenciálnymi rizikami a ich riadenie, najmä v naliehavých 
prípadoch.

Senát konštatuje, že z povahy článku 443 návrhu nariadenia vyplýva, že Európska komisia 
môže rozdelenie týchto právomocí jednostranne zmeniť a prípadne porušiť zásadu 
subsidiarity.

Senát sa preto domnieva, že článok 443 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady E 
6787 v súčasnom znení nie je v súlade s článkom 5 Zmluvy o Európskej únii a s protokolom 
č. 2, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

Domnieva sa, že týmto delegovaním právomoci nesmú byť dotknuté právomoci udelené 
v naliehavých prípadoch Európskemu výboru pre systémové riziká a Európskemu orgánu pre 
bankovníctvo v rámci európskeho systému orgánov pre finančný dohľad ani právomoci, 
ktorými disponujú národné orgány v rámci piliera 2 podľa dohody Bazilej.

Ostatné články návrhu si v súvislosti so zásadou subsidiarity nevyžadujú žiadne pripomienky.

Prijaté ako uznesenie senátu 26. decembra 2011.

Predseda,
podpísaný: Jean-Pierre BEL


