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Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните 
посредници, част I
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Риксдага на Кралство Швеция, 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция

Риксдагът приветства работата на Комисията по разпоредбите за отразяване на 
условията на споразумението „Базел III“, приложими за ЕС. Според него по-голямата 
част от предложението е добре формулирана и има потенциал да помогне за 
подобряването на финансовата стабилност в ЕС и да подпомогне вътрешния пазар в 
областта на финансите. Въпреки това Риксдагът възразява срещу предложената от 
Комисията пълна хармонизация по отношение на някои точки в предложението. 
Съществува риск от размиване на същността на споразумението „Базел III“ при 
транспонирането му в правото на ЕС, тъй като разпоредбите, възприемани като 
минимални изисквания, могат да се превърнат в задължителен стандарт в рамките на 
ЕС.

Предложението на Комисията за регламент относно пруденциалните изисквания за 
кредитните институции и инвестиционните посредници (COM(2011) 452), което се 
разглежда в Становище 2011 l/12:FiU29 на финансовата комисия, озаглавено „Проверка 
на субсидиарността на предложението за регламент относно кредитните институции и 
инвестиционните посредници“, е обсъдено от Риксдага от гледна точка на прилагането 
на принципа на субсидиарност. Предложението като цяло се състои от две части: 
директива и регламент. Комисията подчертава, че регламентът и директивата формират 
законодателен пакет и че директивата следва да се разглежда във връзка с регламента. 
Освен това, според Комисията двата нормативни акта следва заедно да осигуряват 
правната рамка за уреждане на банковите операции и правилата за надзор на 
кредитните институции и инвестиционните посредници. Риксдагът, който трябваше да 
разгледа регламента от гледна точка на принципа на субсидиарност, взе предвид 
значението на директивата в тази връзка.

Разпоредбите относно основните равнища на капиталови изисквания (т.нар. изисквания 
по първия стълб) са оформени като абсолютни изисквания, които не позволяват на 
държавите членки да налагат по-строги изисквания. Тъй като са формулирани по този 
начин, разпоредбите приемат характера на максимални правила. Но според Риксдага 
държавите членки следва да имат правомощията да приемат допълнителни мерки, 
каквито счетат за оправдани, за да гарантират финансовата стабилност на национално 
равнище. Това е особено важно, тъй като самите държави членки са отговорни за 
разходите във връзка с държавните финанси и социално-икономическото въздействие, 
ако дадена институция изпадне в несъстоятелност или при настъпване на финансова 
криза. Освен това размерът на финансовия сектор като част от икономиката се 
различава в различните държави членки. Държавите членки с по-голям финансов 
сектор са по-застрашени от финансови кризи, а несъстоятелността или финансовата 
криза създават по-голямо напрежение върху публичните финанси на такива държави, 
отколкото на държавите членки с по-малък финансов сектор.

Риксдагът счита, че целта на предложението на Комисията, която най-общо е 
финансовата стабилност, може да бъде постигната много по-успешно, ако основните 
капиталови изисквания приемат формата на минимални изисквания, както е определено 
в правилата на споразумението „Базел III“, и с условието, че държавите членки следва 
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да си запазят правото да увеличават равнището на капиталовите изисквания, ако считат 
това за оправдано, за да гарантират финансова стабилност на национално равнище.

Комисията предлага държавите членки, които желаят да увеличат капиталовото 
покритие, да използват антициклични маржове и да прилагат по-високи капиталови 
изисквания в рамките на надзора. Риксдагът не счита, че това съответства на по-високо 
общо капиталово покритие. Съществува риск предложенията да не са подходящи. 
Съгласно условията на споразумението „Базел III“ антицикличните маржове имат 
ясната цел да намалят прекомерния растеж на кредитите в икономиката. Това означава, 
че в периоди на нормално икономическо състояние тези маржове могат да бъдат 
определени на нула. Следователно антицикличните маржове не са нито подходящи, 
нито равносилни на по-високи равнища на основни капиталови изисквания. 
Действително Комисията предлага размерът на антицикличните маржове да отчита 
аспекти, различни от растежа на кредитите, но това може да се окаже възможност, 
трудно изпълнима по предсказуем начин в регулаторните разпоредби.

Риксдагът счита, че Комисията следва да внесе предложение, което да съответства на 
разгледаното, но със съответните изменения, така че ясно да се определи възможността 
на държавите членки да повишават равнището на основните капиталови изисквания, 
ако считат това за оправдано, за да гарантират финансовата стабилност на национално 
равнище.


