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Tárgy: A svéd parlament indokolással ellátott véleménye a hitelintézetekre és a 
befektetés vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – I. rész
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a svéd parlamentnek a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye

A svéd parlament üdvözli a Bizottságnak a Bázel III. egyezmény EU-ban történő 
bevezetésével kapcsolatos szabályozásra irányuló munkáját, és úgy ítéli meg, hogy a 
javaslatot javarészt megfelelően dolgozták ki, és alkalmas arra, hogy fokozza az EU pénzügyi 
stabilitását, valamint megerősítse a pénzügyi területet érintő belső piacot. A svéd 
parlamentnek azonban fenntartásai vannak a Bizottság által a javaslat bizonyos pontjaiban 
felvetett teljes harmonizációval kapcsolatban. Fennáll a kockázata annak, hogy a Bázel III. 
egyezménynek az EU-ban érvényes jogként való alkalmazása során annak tartalma felhígul 
azáltal, hogy a tervezett minimumszabályok kötelező normává válnak az EU-ban.

A svéd parlament a szubszidiaritás elvének való megfelelés szempontjából megvizsgálta a 
Bizottság hitelintézetekről és befektetési vállalkozásokról szóló irányelvre vonatkozó 
javaslatát (COM(2011)453 végleges), amellyel pénzügyi bizottságának „A hitelintézetekről és 
befektetési vállalkozásokról szóló irányelvre vonatkozó javaslat szubszidiaritás elvével való 
összeegyeztethetőségének vizsgálata” című, 2011/12:FiU29. számú véleménye foglalkozik. A 
javaslat összességében két részből áll: egy irányelvből és egy rendeletből. A Bizottság 
különösen hangsúlyozza, hogy a rendelet és az irányelv egységet alkot, és az irányelvet a 
rendelettel együtt kell értelmezni. Továbbá a Bizottság véleménye szerint ennek a két jogi 
aktusnak együttesen kell a banki tevékenységek szabályozásának és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások felügyeletének jogi keretét képeznie. A svéd parlament, amelynek a 
rendelet szubszidiaritás szempontjából való vizsgálata volt a feladata, ezért azt is figyelembe 
vette, hogy ezzel kapcsolatban az irányelv milyen szerepet játszik.

A tőkekövetelmények alapvető szintjeire vonatkozó rendelkezések (az ún. 1. pillér 
követelményei) abszolút követelményként jelennek meg, ami megakadályozza a tagállamokat 
abban, hogy szigorúbb követelményeket tartalmazó jogszabályokat alkossanak. E 
megfogalmazás következtében a rendelkezések maximumszabály jelleget öltenek. A svéd 
parlament azonban úgy véli, hogy a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
olyan további intézkedéseket hozzanak, amelyek megítélésük szerint nemzeti szinten 
biztosítják a pénzügyi stabilitást. Ez azért különösen fontos, mert valamely intézmény csődje 
vagy pénzügyi válság kitörése esetén az államháztartás kiadásait és a társadalmi-gazdasági 
költségeket maguk a tagállamok viselik. A pénzügyi ágazat nemzetgazdasághoz viszonyított 
mérete emellett tagállamonként változik. Egy nagy pénzügyi ágazattal rendelkező tagállam 
jobban ki van téve a pénzügyi válságoknak, egy csőd vagy pénzügyi válság pedig nagyobb 
terhet ró egy ilyen ország államháztartására, mint egy kisebb pénzügyi ágazattal rendelkező 
tagállaméra.

A svéd parlament véleménye szerint a Bizottság javaslatában kitűzött cél – végső soron a 
pénzügyi stabilitás elérése – sokkal jobban megvalósítható, ha az alapvető tőkekövetelmények 
a Bázel III. szabályozásában rögzítetteknek megfelelően minimumkövetelmény jellegűek, 
feltéve, hogy a tagállamoknak megmarad az a lehetőségük, hogy megemeljék a 
tőkekövetelmény szintjét, amennyiben úgy ítélik meg, hogy ez a pénzügyi stabilitás nemzeti 
szintű biztosítása érdekében indokolt.

A svéd parlament nem ért egyet azzal, hogy a Bizottság arra irányuló javaslata, miszerint a 
tőkefedezetet növelni kívánó tagállamoknak az anticiklikus tartalékot kellene felhasználniuk, 
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és magasabb tőkekövetelményeket kellene bevezetniük a felügyelet terén, a nagyobb általános 
tőkefedezettel egyenértékű. Fennáll annak a veszélye, hogy a javaslatok elégtelen mértékűek. 
A Bázel III. megállapodások alapján az anticiklikus tartalék kifejezetten azt célozza, hogy 
tompítsa a gazdaság túlságosan nagy volumenű hitelállomány-növekedését. Ez azt jelenti, 
hogy a tartalék összege normális időszakokban nulla lenne. Ezért az anticiklikus tartalék 
alkalmazása nem elegendő, és nem is egyenértékű azzal, hogy magasabbak az alapvető 
tőkekövetelmény-szintek. Noha a Bizottság azt javasolja, hogy az anticiklikus tartalék 
nagysága ne csak a hitelállomány-növekedéstől függjön, azonban e lehetőség kiszámítható 
kivitelezése szabályozási szempontból nehéz lehet.

A svéd parlament véleménye szerint a Bizottságnak olyan, a jelenlegiből kiinduló új javaslatot 
kellene előterjesztenie, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy a tagállamoknak megvan a 
lehetőségük az alapvető tőkekövetelmények szintjének növelésére, amennyiben úgy ítélik 
meg, hogy ez a pénzügyi stabilitás nemzeti szintű biztosítása érdekében indokolt.


