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Odbor za pravne zadeve

11. 1. 2012

OBVESTILO POSLANCEM
(04/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje francoskega senata o predlogu uredbe Evropskega 
Parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska 
podjetja
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal francoski 
senat.
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PRILOGA

Št. 42

SENAT
____

26. december 2011 REDNA SEJA 2011–2012

OPOZORILO
ZAČASEN DOKUMENT

Kot verodostojno se šteje le končno natisnjeno besedilo

EVROPSKA RESOLUCIJA

Z OBRAZLOŽENIM MNENJEM

o skladnosti predloga uredbe o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in 
investicijska podjetja z načelom subsidiarnosti (E 6787)

V skladu z alineama 4 in 5 člena 73g uredbe senata je predlog resolucije odbora za finance 
postala resolucija senata, katere vsebina je naslednja:

Člen 443 predloga uredbe E 6787 daje Evropski komisiji pooblastilo, da lahko za finančne 
ustanove Evropske unije z delegiranim aktom „za omejeno obdobje“ uvede strožje bonitetne 
zahteve. Pooblastilo se izvaja, „kadar je to potrebno za obravnavo sprememb intenzivnosti 
mikrobonitetnih in makrobonitetnih tveganj, ki so posledica razvoja trga“, in v okviru 
nujnega postopka, opredeljenega v členih 445 in 446.

Ob upoštevanju člena 88-6 ustave,

_________________

Glej številki:
Senat: 179 in 226 (2011–2012).
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Pripombe senata so naslednje:

– v členu 443 tega predloga uredbe ni obrazložitve glede načela subsidiarnosti;

– pooblastilo, dano Evropski komisiji, presega naravo delegiranega akta, kar zadeva določbe 
člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da lahko Komisija tovrstni akt 
sprejme za dopolnitev ali spremembo „nekaterih nebistvenih elementov“ zakonodajnega 
akta;

– okvir za izvajanje tega pooblastila – tako pogoji za sprejetje delegiranega akta kot njegov 
namen in čas veljavnosti – je obširen in nenatančen.

Senat opozarja, da:

– za večje kritje vseh bančnih tveganj „drugi steber“ baselskega sistema III omogoča 
nacionalnim organom, da za ustanove, ki so pod njihovim nadzorom, uvedejo dodatne 
zahteve;

– je bil z uredbami (EU) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1092/2010, 1093/2010, 
1094/2010 in 1095/2010 z dne 24. novembra 2010, ki so jih sprejele evropske institucije in 
so v skladu z načelom subsidiarnosti, uveden evropski sistem finančnega nadzora;

– te uredbe razdeljujejo pristojnosti glede nadzora in obvladovanja mikrobonitetnih in 
makrobonitetnih tveganj, zlasti v izrednih razmerah.

Senat ugotavlja, da člen 443 predloga uredbe Evropski komisiji omogoča, da to razdelitev 
enostransko spremeni in pri tem morebiti krši načelo subsidiarnosti.

Zato meni, da sedanje besedilo tega člena ni skladno s členom 5 Pogodbe o Evropski uniji in 
protokolom št. 2, ki je tej pogodbi priložen.

Meni, da se mora to pooblastilo izvajati brez poseganja v pristojnosti, ki jih imata v izrednih 
razmerah Evropski odbor za sistemska tveganja in Evropski bančni organ v okviru 
evropskega sistema finančnega nadzora, niti v pristojnosti, ki jih imajo nacionalni organi po 
drugem stebru baselskega sistema.

Pri drugih členih predloga glede načela subsidiarnosti ni pripomb.

Besedilo je 26. decembra 2011 postalo resolucija senata.

Predsednik
podpisani: Jean-Pierre BEL


