
CM\891099ET.doc PE480.814v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

3.2.2012
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Teema: Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse ettepanekut krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes 
kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (Osa I)
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Rootsi Kuningriigi Riksdagi põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Rootsi Kuningriigi Riksdagi põhjendatud arvamus

Rootsi Riksdag tunneb heameelt komisjoni töö üle sätete osas, mille eesmärk on kohaldada 
BASEL III kokkuleppe tingimusi ELis, ning on arvamusel, et suur osa ettepanekust on hästi 
koostatud ja et ettepanek võib aidata parandada ELi finantsstabiilsust ning toetada siseturgu 
rahanduse valdkonnas. Riksdagil on siiski vastuväiteid täielikule ühtlustamisele, mille 
komisjon on välja pakkunud ettepaneku teatavate punktide osas. On oht, et BASEL III 
kokkuleppe sisu võidakse nõrgendada selle ülevõtmisel ELi õigusesse, kuna 
miinimumeeskirjadena kavandatud sätted võivad selle asemel muutuda siduvaks normiks 
ELis.

Riksdag on analüüsinud subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise seisukohast komisjoni 
ettepanekut võtta vastu määrus krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate 
usaldatavusnõuete kohta (COM(2011) 452 lõplik), mida on käsitletud rahanduskomisjoni 
arvamuses 201l/12:FiU29 „Hinnang subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamisele ettepanekus 
võtta vastu määrus krediidiasutuste ja investeerimisühingute kohta”. Ettepanek tervikuna 
koosneb kahest osast: direktiivist ja määrusest. Komisjon rõhutab eelkõige seda, et määrus ja 
direktiiv moodustavad paketi ning et direktiivi tuleks tõlgendada koostoimes määrusega. Need 
kaks õigusakti peaksid komisjoni kohaselt moodustama ühiselt ka õigusraamistiku, millega 
reguleeritakse pangandustegevust ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalve 
eeskirju. Riksdag, kes on pidanud hindama määrust subsidiaarsuse seisukohast vaadatuna, on 
seetõttu võtnud arvesse ka direktiivi olulisust selles kontekstis.

Sätted omavahendite nõuete põhitasemete kohta (nn esimese samba nõuded) on sõnastatud 
absoluutsete nõuetena, mis takistab liikmesriikidel kehtestada rangemaid nõudeid. Niisuguse 
sõnastuse tõttu muutuvad need sätted oma olemuselt maksimumeeskirjadeks. Riksdag on 
siiski arvamusel, et liikmesriikidel peaks olema võimalus võtta lisameetmeid, kui nad peavad 
neid riiklikul tasandil finantsstabiilsuse tagamise seisukohast põhjendatuks. See on eriti 
oluline, kuna just liikmesriigid ise on vastutavad riigi rahanduse ja sotsiaal-majandusliku 
mõjuga seotud kulude eest, kui mõni krediidiasutus muutub maksejõuetuks või tekib 
finantskriis. Lisaks sellele on liikmesriikides finantssektori osakaal majanduses erinev. Suure 
finantssektoriga liikmesriik on finantskriisidest rohkem ohustatud ja sellises riigis avaldab 
pankrot või finantskriis riigi rahandusele suuremat survet kui väiksema finantssektoriga 
liikmesriigis.

Riksdag on arvamusel, et komisjoni ettepaneku eesmärki – milleks on kokkuvõttes 
finantsstabiilsus – saab märkimisväärselt paremini saavutada, kui põhilised omavahendite 
nõuded esitatakse miinimumnõuetena, nagu on ette nähtud ka rahvusvahelistes BASEL III 
eeskirjades, ja seda eeldusel, et liikmesriikidele peaks jääma võimalus tõsta omavahendite 
nõuete taset, kui nad peavad seda riiklikul tasandil finantsstabiilsuse tagamise seisukohast 
põhjendatuks.

Komisjoni ettepaneku kohaselt peaksid liikmesriigid, kes soovivad suurendada 
omavahendeid, kasutama vastutsüklilisi kapitalipuhvreid ja kohaldama kõrgemaid 
omavahendite nõudeid järelevalve raamistikus. Riksdagi arvates ei ole see samaväärne 
suurema üldise omavahendite mahuga. On oht, et ettepanekud on ebapiisavad. BASEL III 
kokkuleppe tingimuste kohaselt on vastutsükliliste kapitalipuhvrite selgesõnaline eesmärk 



CM\891099ET.doc 3/3 PE480.814v01-00

ET

vähendada majanduses ülemäärast laenukasvu. See tähendab, et normaalsetel aegadel on 
niisugune puhver nullis. Seetõttu ei ole vastutsükliline kapitalipuhver ei piisav ega 
samaväärne vahend kõrgemate põhiomavahendite nõuete tasemetega võrreldes. Komisjon 
teeb küll ettepaneku, et vastutsüklilise kapitalipuhvri suuruse juures peaks olema võimalik 
võtta arvesse ka muid aspekte peale laenukasvu, aga rakendusaktides võib selle võimaluse 
rakendamine prognoositaval viisil osutuda raskeks.

Riksdag on arvamusel, et komisjon peaks esitama uue ettepaneku, mis vastab äsja käsitletud 
ettepanekule, kuid mida on muudetud nii, et sellest nähtub selgelt, et liikmesriikidel on 
võimalik suurendada põhiomavahendite nõuete taset, kui nad peavad seda põhjendatuks, et 
tagada riiklikul tasandil finantsstabiilsus.


