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I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra Kongeriget Sveriges Riksdag om det 
ovennævnte forslag til orientering.
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BILAG

Begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag

Riksdagen glæder sig over, at Kommissionen arbejder for at få indført regler til 
gennemførelse af Basel III-aftalen i EU, og mener, at store dele af forslaget er gode og har 
potentiale til at bidrage til at styrke den finansielle stabilitet i EU og styrke det indre marked 
på det finansielle område. Riksdagen har dog indvendinger mod den fuldstændige 
harmonisering, som Kommissionen foreslår på visse punkter i forslaget. Der er fare for, at 
indholdet i Basel III-aftalen bliver udvandet, når den bliver gennemført som gældende ret i 
EU, idet det, der skulle være minimumsregler, i stedet bliver bindende standard i EU.

Kommissionens forslag om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(COM(2011)0452), som er genstand for finansudvalgets udtalelse 2011 l/12:FiU29 om
undersøgelse af, om forslag til forordning om kreditinstitutter og investeringsselskaber er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, er blevet undersøgt af Riksdagen i forhold til 
anvendelsen af nærhedsprincippet. Forslaget som helhed består af to dele: et direktiv og en 
forordning. Kommissionen understreger specifikt, at forordningen og direktivet udgør en 
lovgivningspakke, og at direktivet bør læses sammen med forordningen. De to retsakter bør 
endvidere ifølge Kommissionen tilsammen udgøre de retlige rammer for udøvelse af 
bankvirksomhed og for tilsynssystemet og reguleringskravene for kreditinstitutter og 
investeringsselskaber. Riksdagen, som har skullet undersøge forordningen i forhold til 
nærhedsprincippet, har derfor også taget hensyn til den betydning, som direktivet har i den 
forbindelse.

Bestemmelserne om de grundlæggende niveauer for kapitalkravene (de såkaldte søjle 1-krav) 
er udformet som absolutte krav, der forhindrer medlemsstaterne i at lovgive om højere krav. 
Bestemmelserne får dermed karakter af maksimumregler. Riksdagen finder imidlertid, at 
medlemsstaterne skal have mulighed for at vedtage de yderligere foranstaltninger, som de 
finder begrundede for at sikre den finansielle stabilitet på nationalt plan. Dette er navnlig 
vigtigt, fordi det er medlemsstaterne selv, der skal bære de statsfinansielle og 
samfundsøkonomiske omkostninger, hvis et institut krakker, eller hvis der indtræffer en 
finansiel krise. Desuden er den finansielle sektors størrelse i forhold til økonomien forskellig 
fra medlemsstat til medlemsstat. En medlemsstat med en stor finansiel sektor er mere udsat 
for finansielle kriser, og et krak eller en finansiel krise belaster i højere grad de offentlige 
finanser i et sådant land end i en medlemsstat med en mindre finansiel sektor.

Efter Riksdagens opfattelse kan formålet med Kommissionens forslag – som i sidste ende er 
finansiel stabilitet – betydeligt bedre opfyldes, hvis de grundlæggende kapitalkrav er 
minimumskrav, således som det også følger af de internationale Basel III-regler, og forudsat 
at medlemsstaterne fortsat har mulighed for at indføre højere kapitalkrav, hvis de finder det 
begrundet med henblik på at sikre den finansielle stabilitet på nationalt plan.

Riksdagen mener ikke, at Kommissionens forslag om, at medlemsstater, som vil øge 
kapitaldækningen, skal benytte sig af den kontracykliske kapitalbuffer og arbejde med højere 
kapitalkrav inden for rammerne af tilsynet, er det samme som generelt højere kapitaldækning. 
Forslagene risikerer at være utilstrækkelige. Det hedder udtrykkeligt i Basel III-aftalen, at 
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formålet med den kontracykliske buffer er at dæmme op for en alt for kraftig kredittilvækst i 
økonomien. Det betyder, at den under normale forhold vil være nul. Derfor er den 
kontracykliske buffer hverken tilstrækkelig eller ensbetydende med at have højere 
grundlæggende kapitalkrav. Kommissionen foreslår ganske vist, at der ved fastsættelsen af 
den kontracykliske kapitalbuffers størrelse skal kunne tages hensyn til andet end 
kredittilvækst, men en sådan mulighed kan være vanskelig at gennemføre på en forudsigelig 
måde i reglerne.

Kommissionens bør efter Riksdagens opfattelse fremsætte et nyt forslag, som svarer til det 
foreliggende med den ændring, at det tydeligt fremgår, at medlemsstaterne har mulighed for at 
fastsætte højere grundlæggende kapitalkrav, hvis de anser det for begrundet for at sikre den 
finansielle stabilitet på nationalt plan.


