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πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν 
λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου 
της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Σουηδίας (Riksdag)

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας επικροτεί τις εργασίες της Επιτροπής σχετικά με τις 
προσαρμογές για την εφαρμογή του περιεχόμενου της συμφωνίας «Βασιλεία ΙΙΙ» στην ΕΕ και 
θεωρεί ότι μεγάλα τμήματα της πρότασης είναι καλά διατυπωμένα καθώς και ότι η πρόταση 
μπορεί πιθανώς να συμβάλει στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ 
και να ενισχύσει την εσωτερική αγορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα.  Ωστόσο, το σουηδικό 
κοινοβούλιο έχει αντιρρήσεις ως προς την πλήρη εναρμόνιση που προτείνει η Επιτροπή σε 
ορισμένα σημεία της πρότασης. Ο κίνδυνος έγκειται στο γεγονός ότι το περιεχόμενο της 
συμφωνίας «Βασιλεία ΙΙΙ» αποδυναμώνεται όταν εφαρμόζεται ως ισχύον δίκαιο εντός ΕΕ, 
καθώς το αρχικό σχέδιο ήταν να έχει τη μορφή ελάχιστων κανόνων, ενώ αντ’ αυτού 
καθίσταται υποχρεωτικό εντός ΕΕ.

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για 
πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (COM(2011) 452 τελικό), όπως εξετάζεται 
στην έκθεση της επιτροπής Οικονομικών 2011 l/12:FiU29 με θέμα «Εξέταση της 
επικουρικότητας της πρότασης οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για 
πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων», έχει εξεταστεί από το σουηδικό 
κοινοβούλιο με βάση την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας. Η πρόταση αποτελείται 
από δύο μέρη: μία οδηγία και έναν κανονισμό. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο κανονισμός και 
η οδηγία συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο και ότι η οδηγία πρέπει να κατανοηθεί σε 
συνδυασμό με τον κανονισμό. Οι δύο νομικές πράξεις επίσης θα πρέπει, σύμφωνα με την 
Επιτροπή, να αποτελούν από κοινού το νομικό πλαίσιο που θα διέπει τις τραπεζικές 
δραστηριότητες και τις ρυθμίσεις εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων. Το σουηδικό κοινοβούλιο, το οποίο έπρεπε να εξετάσει τον κανονισμό με βάση 
την αρχή της επικουρικότητας, έλαβε, επομένως, υπόψη του και τη σημασία που είχε η 
οδηγία στο πλαίσιο αυτό.

Οι ρυθμίσεις περί των βασικών επιπέδων κεφαλαιακών απαιτήσεων (των λεγόμενων 
απαιτήσεων του πυλώνα 1) έχουν διαμορφωθεί ως απόλυτες απαιτήσεις, πράγμα που 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να νομοθετήσουν για υψηλότερες απαιτήσεις. Με αυτήν τη 
διαμόρφωση, οι ρυθμίσεις λαμβάνουν χαρακτήρα κανόνων μέγιστης ισχύος. Το σουηδικό 
κοινοβούλιο, όμως, θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 
τα επιπλέον μέτρα τα οποία θεωρούν κατάλληλα για να εξασφαλίσουν την οικονομική 
σταθερότητα σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, εφόσον τα ίδια τα κράτη μέλη 
θα είναι υπόλογα για τυχόν δημοσιονομικό και κοινωνικοοικονομικό κόστος, σε περίπτωση 
που ένα ίδρυμα χρεοκοπήσει ή σε περίπτωση που επέλθει οικονομική κρίση. Επιπλέον, ο 
όγκος του χρηματοπιστωτικού τομέα σε συνάρτηση με την οικονομία ποικίλλει μεταξύ των 
κρατών μελών. Ένα κράτος μέλος με μεγάλο χρηματοπιστωτικό τομέα είναι πιο εκτεθειμένο 
στις οικονομικές κρίσεις, και μια χρεοκοπία ή μια οικονομική κρίση συνεπάγεται 
μεγαλύτερες πιέσεις στην κατάσταση των δημόσιων οικονομικών απ’ ό, τι για ένα κράτος 
μέλος με μικρότερο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Σύμφωνα με το σουηδικό κοινοβούλιο, ο στόχος που θέτει η Επιτροπή –που τελικά 
συνίσταται στην οικονομική σταθερότητα– μπορεί να επιτευχθεί σαφώς καλύτερα, εάν οι 
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βασικές κεφαλαιακές απαιτήσεις αποτελέσουν ελάχιστο επίπεδο όπως αυτό αναφέρεται 
επίσης στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο της «Βασιλείας ΙΙΙ» και υπό την προϋπόθεση ότι τα 
κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν το επίπεδο των κεφαλαιακών απαιτήσεων, 
εάν τυχόν το θεωρούν απαραίτητο για να εξασφαλίσουν την οικονομική σταθερότητα σε 
εθνικό επίπεδο.

Το σουηδικό κοινοβούλιο δεν θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής –ότι τα κράτη μέλη που 
επιθυμούν να αυξήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια θα πρέπει να κάνουν χρήση των 
αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας και να λειτουργούν με υψηλότερες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις στο πλαίσιο της εποπτείας– είναι ισοδύναμη με υψηλότερη γενική κεφαλαιακή 
επάρκεια. Υπάρχει φόβος ότι η πρόταση είναι ανεπαρκής. Τα αντικυκλικά αποθέματα 
ασφαλείας αποβλέπουν, σύμφωνα με τη διατύπωση της συμφωνίας της «Βασιλείας ΙΙΙ», στην 
αναχαίτιση μιας υπερβολικής επέκτασης των πιστώσεων στην οικονομία. Αυτό συνεπάγεται 
ότι σε ομαλές συνθήκες θα είναι μηδενικά. Επομένως, τα αντικυκλικά αποθέματα ασφαλείας 
δεν είναι ούτε επαρκή ούτε ισοδύναμα με υψηλότερα επίπεδα στις βασικές κεφαλαιακές 
απαιτήσεις. Η Επιτροπή εισηγείται βέβαια ότι ο όγκος του αντικυκλικού αποθέματος 
ασφαλείας πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και άλλα στοιχεία πέρα από την επέκταση των 
πιστώσεων, αλλά αυτή η δυνατότητα θα είναι δύσκολο να υλοποιηθεί με προβλέψιμο τρόπο 
στο κανονιστικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή πρέπει, κατά την εκτίμηση του σουηδικού κοινοβουλίου, να επανέλθει με μια 
πρόταση που να ανταποκρίνεται στην εν λόγω πρόταση, με τη διαφορά ότι θα προκύπτει 
σαφώς ότι τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν το επίπεδο των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων εάν το θεωρούν απαραίτητο για να εξασφαλίσουν την οικονομική σταθερότητα 
σε εθνικό επίπεδο.


