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Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över förslaget om tillsynskrav för 
kreditinstitut och värdepappersföretag
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den franska senaten över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

Nr 42

SENATEN
____

den 26 december 2011 ALLMÄN SESSION 2011–2012

OBSERVERA
PRELIMINÄRT DOKUMENT

Endast den slutliga utskriften gäller som autentisk text

EUROPEISK RESOLUTION

MED MOTIVERAT YTTRANDE

över förenlighet med subsidiaritetsprincipen i förslaget till förordning om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag (E 6787).

Det förslag till resolution från finansutskottet vars innehåll anges nedan har antagits som 
resolution av senaten i enlighet med artikel 73 g, styckena 4 och 5 i senatens arbetsordning:

Enligt artikel 443 i förslaget till förordning E 6787 ska Europeiska kommissionen ha 
befogenhet att genom en delegerad akt införa strängare tillsynskrav för finansinstitut i 
Europeiska unionen ”under en begränsad tidsperiod”. 
Denna delegering av befogenheter ska utövas ”… i den utsträckning som krävs för att reagera 
på eventuella intensitetsvariationer avseende mikro- och makroriskerna på grund av 
marknadens utveckling …” inom ramen för ett brådskande förfarande, som fastställs i 
artiklarna 445 och 446.
Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen,

_________________

Se nummer:
Senaten: 179 och 226 (2011–2012).
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noterar senaten följande:

– Artikel 443 i detta förslag till förordning saknar motivering utifrån subsidiaritetsprincipen.

– Den delegering som Europeiska kommissionen beviljas tenderar att överskrida själva 
innebörden av en delegerad akt enligt bestämmelserna i artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, där det anges att kommissionen kan anta en sådan akt 
för att komplettera eller ändra ”vissa icke väsentliga delar” av en lagstiftningsakt.

– Tillämpningsramen för denna delegering – såväl de villkor som är avgörande för 
antagandet av en delegerad akt som dess mål och giltighetstid – fastställs på ett alltför 
omfattande och vagt sätt.

Senaten erinrar om följande:

– För att de sammantagna bankriskerna ska kunna täckas bättre medger den ”andra pelaren”
i Basel 3-systemet att nationella myndigheter inför ytterligare kapitalkrav för företag inom 
deras tillsynsområde.

– Genom Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1092/2010, 1093/2010, 
1094/2010 och 1095/2010 av den 24 november 2010, antagna av EU-institutionerna och 
förenliga med subsidiaritetsprincipen, inrättades ett europeiskt system för finanstillsyn.

– Genom dessa förordningar fördelas befogenheterna avseende tillsyn över och förvaltning 
av mikro- och makrorisker, särskilt i krissituationer.

Senaten noterar att artikel 443 i förslaget till förordning ger Europeiska kommissionen 
befogenhet att ensidigt ändra denna fördelning och eventuellt frångå subsidiaritetsprincipen.

Senaten bedömer följaktligen att artikel 443 i Europaparlamentets och rådets förslag till 
förordning E 6787 i sin nuvarande utformning inte är förenlig med artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt eller med protokoll nr 2 bifogat till detta fördrag.

Senaten anser att delegeringen av befogenheter ska ske utan åsidosättande av vare sig de 
befogenheter som i krissituationer ges till Europeiska systemrisknämnden och Europeiska 
bankmyndigheten inom ramen för det europeiska systemet för finanstillsyn, eller de 
befogenheter som anförtros de nationella myndigheterna i enlighet med Baselsystemets andra 
pelare.

Övriga artiklar i förslaget föranleder inga anmärkningar avseende subsidiaritetsprincipen.

Antaget som resolution av senaten den 26 december 2011.

Ordförande,
Underskrift: Jean-Pierre BEL


