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Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu Riksdagu k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Podle článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality mohou 
vnitrostátní parlamenty ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro Vaši informaci odůvodněné stanovisko Parlamentu Švédského 
království (Riksdagu) týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu Riksdagu

Riksdag vítá práci Komise, pokud jde o nařízení týkající se zavedení dohody Basilej III v EU, 
a domnívá se, že návrh je z velké části kvalitně připraven a má potenciál přispět k upevnění 
finanční stability v EU a vnitřního trhu ve finanční oblasti. Riksdag má nicméně výhrady vůči 
úplné harmonizaci, kterou navrhuje Komise v některých bodech návrhu. Existuje riziko, 
že při provádění dohody Basilej III coby platného právního předpisu v rámci EU dojde 
k rozmělnění její podstaty, protože pravidla, která měla být původně minimální, se stanou 
závaznými normami v rámci EU.

Riksdag přezkoumal uplatňování zásady subsidiarity v návrhu nařízení Komise 
o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (COM(2011) 452 
final), přičemž výsledky přezkumu uvádí ve stanovisku finančního výboru 2011/12:FiU29 
s názvem Přezkoumání uplatňování zásady subsidiarity v návrhu nařízení o obezřetnostních 
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky. Návrh se skládá ze dvou částí: 
směrnice a nařízení. Komise zdůrazňuje zejména to, že nařízení a směrnice tvoří jeden celek 
a že směrnici je potřeba interpretovat spolu s nařízením. Oba právní nástroje by dále podle 
názoru Komise měly společně tvořit právní rámec upravující činnost v bankovnictví 
a obezřetnostní pravidla pro úvěrové instituce a investiční podniky. Riksdag měl za úkol 
posoudit nařízení z hlediska dodržování zásady subsidiarity, a proto vzal v úvahu i význam, 
který má v této souvislosti daná směrnice.

Ustanovení o základních úrovních kapitálových požadavků (tj. požadavky tzv. prvního pilíře) 
jsou navrženy jako absolutní požadavky, jež brání členským státům přijmout právní přísnější 
předpisy. Tato ustanovení tak nabývají charakteru maximálních pravidel. Riksdag se však 
domnívá, že členské státy by měly mít možnost přijmout taková doplňující opatření, která 
považují za dostatečně motivující k zajištění finanční stability na vnitrostátní úrovni. To je 
obzvlášť důležité, protože rozpočtové a sociálně-hospodářské náklady, pokud některá 
instituce padne či pokud nastane finanční krize, budou muset uhradit samotné členské státy. 
Velikost finančního sektoru se ve vztahu k hospodářství v jednotlivých členských státech liší. 
Členský stát s rozsáhlým finančním sektorem je vystaven finanční krizi ve větší míře 
a případný bankrot či finanční krize v takovém členském státě více zatíží veřejné finance než 
v členském státě s menším finančním sektorem.

Riksdag je toho názoru, že cíle návrhu Komise, jímž je především finanční stabilita, lze 
dosáhnout mnohem lépe, pokud budou základní kapitálové požadavky tvořit minimální 
požadavky, jak je stanoveno v mezinárodním rámci Basilej III, a za předpokladu, že členským 
státům zůstane možnost zvýšit úroveň kapitálových požadavků, tak jak považují za vhodné 
za účelem zajištění finanční stability na vnitrostátní úrovni. 

Riksdag se domnívá, že návrh Komise, aby členské státy, jež mají v úmyslu zvýšit 
kapitálovou přiměřenost, využívaly proticyklickou kapitálovou rezervu a uplatňovaly vyšší 
kapitálové požadavky v rámci dohledu, nelze srovnávat s vyšší všeobecnou kapitálovou 
přiměřeností. Existuje riziko, že tento návrh nebude dostačující. Podle dohody Basilej III je 
proticyklická kapitálová rezerva míněna výslovně ke snižování již tak stále většího nárůstu 
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úvěrové činnosti v hospodářství. To znamená, že v normálním období bude na nule. 
Proticyklická kapitálová rezerva není ani dostatečná, ani srovnatelná se zavedením vyšších 
úrovní základních kapitálových požadavků. Komise sice navrhuje, aby byl při stanovování 
objemu proticyklické kapitálové rezervy brán ohled i na jiné skutečnosti, než na růst úvěrové 
činnosti, ale tuto možnost by bylo v právních předpisech pravděpodobně obtížně 
předvídatelným způsobem realizovat.

Komise by podle Riksdagu měla předložit návrh odpovídající návrhu, jenž je v současné době 
projednáván, ovšem tak, aby obsahoval změnu, z níž by jasně vyplývalo, že členské státy mají 
možnost zvýšit úroveň kapitálových požadavků tak, jak považují za vhodné za účelem 
zajištění finanční stability na vnitrostátní úrovni.


