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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto

Valtiopäivät on tyytyväinen komission toimiin Basel III -sopimuksen käyttöönottamiseksi 
EU:ssa ja katsoo, että ehdotus on pääosin hyvin laadittu ja sillä voidaan vahvistaa EU:n 
rahoitusvakautta ja rahoitusalan sisämarkkinoita. Valtiopäivät vastustaa kuitenkin täydellistä 
yhteensovittamista, mitä komissio ehdottaa tietyissä ehdotuksen kohdissa. Basel III 
-sopimuksen sisältö uhkaa nimittäin vesittyä, kun sopimusta pidetään EU:ssa sovellettavana 
lainsäädäntönä ja kun vähimmäistason säännöiksi tarkoitetut säännöt muuttuvat sen sijaan 
pakottaviksi normeiksi.

Valtiopäivät on tarkastellut toissijaisuusperiaatteen toteutumista komission ehdotuksessa 
asetukseksi luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevista vakavaraisuusvaatimuksista 
(COM(2011)0452), josta esitetään selonteko valtiovarainvaliokunnan 
lausunnossa 2011/12:FiU29 "Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om 
kreditinstitut och värdepappersföretag". Ehdotus kokonaisuudessaan koostuu kahdesta osasta 
eli direktiivistä ja asetuksesta. Komissio painottaa erityisesti, että asetus ja direktiivi 
muodostavat paketin ja että direktiiviä on luettava yhdessä asetuksen kanssa. Komission 
mukaan molemmat säädökset muodostavat yhdessä oikeudellisen kehyksen, jolla säännellään 
pankkitoimintaa sekä luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevia 
vakavaraisuussääntöjä. Valtiopäivät, jonka tehtävänä on ollut valvoa toissijaisuusperiaatteen 
toteutumista asetuksessa, on siksi ottanut tässä yhteydessä huomioon myös direktiivin 
merkityksen.

Pääomavaatimusten (ns. pilari 1:n vaatimusten) perustasoja koskevat säännökset on laadittu 
ehdottomiksi vaatimuksiksi, mikä estää jäsenvaltioita säätämästä tiukemmista vaatimuksista. 
Määräykset ovat näin ollen luonteeltaan enimmäissääntöjä. Valtiopäivät katsoo kuitenkin, että 
jäsenvaltioiden on voitava toteuttaa sellaisia lisätoimia, joita ne pitävät perusteltuina 
kansallisen rahoitusvakauden turvaamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää siitä syystä, että 
jäsenvaltiot joutuvat itse vastaamaan talousarvioon ja kansantalouteen liittyvistä 
kustannuksista, jos jostakin laitoksesta tulee maksukyvytön tai syntyy rahoituskriisi. 
Rahoitusalan koko suhteessa talouteen vaihtelee sitä paitsi jäsenvaltiosta toiseen. Jäsenvaltio, 
jonka rahoitusala on suuri, on alttiimpi rahoituskriiseille, ja vararikko tai rahoituskriisi 
kuormittaa julkistaloutta enemmän tällaisessa valtiossa kuin sellaisessa jäsenvaltiossa, jonka 
rahoitusala on kooltaan pienempi.

Valtiopäivien mukaan komission ehdotuksen tavoite eli viime kädessä rahoitusvakaus on 
selvästi paremmin saavutettavissa, mikäli perustavat pääomavaatimukset ovat 
vähimmäisvaatimuksia kansainvälisen Basel III -säännöstön mukaisesti ja edellyttäen, että 
jäsenvaltiot säilyttävät mahdollisuuden korottaa pääomavaatimusten tasoa, mikäli ne pitävät 
sitä perusteltuna kansallisen rahoitusvakauden turvaamiseksi.

Valtiopäivät katsoo, että komission ehdotukset siitä, että niiden jäsenvaltioiden, jotka haluavat 
lisätä vakavaraisuutta, on hyödynnettävä vastasyklistä puskuria ja noudatettava korkeampia 
pääomavaatimuksia valvontatoimien kehyksessä, eivät ole samanarvoisia paremman yleisen 
vakavaraisuuden kanssa. Ehdotukset saattavat olla riittämättömiä. Vastasyklisen puskurin 
tarkoituksena on Basel III -sopimuksen mukaan nimenomaan hillitä talouden luotonannon 
liiallista kasvua. Tämä tarkoittaa, että se on normaaliaikoina nolla. Tästä syystä vastasyklinen 
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puskuri ei ole riittävä eikä samanarvoinen keino verrattuna perustavien pääomavaatimuksien 
asettamiseen korkeammalle tasolle. Komissio ehdottaa tosin, että vastasyklisen puskurin 
suuruudessa on otettava huomioon muitakin näkökulmia kuin luotonannon kasvu, mutta tätä 
voi olla vaikea toteuttaa ennakoitavalla tavalla säännöstössä.

Valtiopäivien mielestä komission on esitettävä uusi ehdotus, joka vastaa nyt tarkasteltua 
ehdotusta mutta jota on muutettu siten, että siitä käy selvästi ilmi, että jäsenvaltiot voivat 
korottaa perustavien pääomavaatimusten tasoa, mikäli ne pitävät sitä perusteltuna kansallisen 
rahoitusvakauden turvaamiseksi.


