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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikši Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė dėl minėtojo 
pasiūlymo.
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PRIEDAS

Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė

Riksdagas palankiai vertina Komisijos darbą reguliavimo srityje, siekiant ES taikyti 
susitarimą „Bazelis III“, ir mano, kad pasiūlymas daugeliu aspektų gerai parengtas ir jis galėtų 
prisidėti prie finansinio stabilumo ES ir vidaus rinkos finansų srityje stiprinimo. Tačiau 
Riksdagas nepritaria visiško suderinimo, kurį Komisija siūlo taikyti kai kuriems pasiūlymo 
aspektams, idėjai. Kyla pavojus, kad, perkėlus susitarimą „Bazelis III“ į ES teisę gali būti 
sumenkintas jo turinys, nes nuostatos, kurios buvo sumanytos kaip būtinosios taisyklės, taptų 
privaloma visoje ES taikytina norma.

Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir 
investicinėms įmonėms (COM(2011) 452 galutinis), kuris svarstomas Finansų komiteto 
nuomonėje 2011/12:FiU29 „Pasiūlymo dėl reglamento dėl kredito įstaigų ir investicinių 
įmonių subsidiarumo vertinimas“ buvo nagrinėtas Riksdage subsidiarumo principo taikymo 
aspektu. Pasiūlymą sudaro dvi dalys: direktyva ir reglamentas. Komisija ypač pabrėžia, kad 
reglamentas ir direktyva sudaro paketą ir direktyvą reikia skaityti kartu su reglamentu. Be to, 
Komisijos nuomone, šie du teisės aktai kartu sudaro teisinį pagrindą, reglamentuojantį bankų 
veiklą ir nustatantį kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros taisykles. Riksdagas 
nagrinėjo reglamentą subsidiarumo principo aspektu ir todėl atsižvelgė į direktyvos svarbą 
šioje srityje.

Nuostatos, susijusios su kapitalo poreikio baziniu lygiu (vadinamieji pirmojo ramsčio 
reikalavimai), suformuluotos kaip besąlyginiai reikalavimai, pagal kuriuos valstybėms narėms 
užkertamas kelias nustatyti griežtesnius reikalavimus. Taip suformuluotos nuostatos įgyja 
griežčiausių taisyklių ypatybių. Tačiau, Riksdago nuomone, valstybės narės turėtų turėti teisę 
imtis papildomų priemonių, jeigu, jų manymu, jos būtų pagrįstos siekiant užtikrinti finansinį 
stabilumą nacionaliniu lygmeniu. Tai itin svarbu, nes valstybės narės yra pačios atsakingos už 
valstybei tenkančias išlaidas ir socialinį bei ekonominį poveikį, jeigu įstaiga žlunga arba jei 
prasideda finansų krizė. Be to, finansų sektoriaus dydis, palyginti su visa ekonomika, įvairiose 
valstybėse narėse skiriasi. Valstybėms narėms, kurių finansų sektorius didelis, finansų krizių 
poveikis didesnis, ir dėl bankroto arba finansų krizės tokios valstybės viešiesiems finansams 
kylanti našta didesnė, negu valstybės narės, kurios finansų sektorius mažesnis, našta 
viešiesiems finansams.

Riksdago nuomone, galutinį Komisijos pasiūlymo tikslą (finansinį stabilumą) būtų galima 
pasiekti gerokai sėkmingiau, jeigu baziniai kapitalo poreikio reikalavimai būtų išdėstyti kaip 
būtinieji reikalavimai, kaip nurodyta ir tarptautinėse susitarimo „Bazelis III“ taisyklėse, jei 
valstybėms narėms būtų palikta teisė padidinti kapitalo poreikio lygį tuo atveju, kai, jų 
manymu, tai pagrįsta siekiant užtikrinti finansinį stabilumą nacionaliniu lygmeniu.

Riksdagas mano, kad Komisijos pasiūlymai, pagal kuriuos valstybės narės, pageidaujančios 
padidinti kapitalo pakankamumą, turi naudotis anticikliniu kapitalo rezervu ir taikyti 
aukštesnius kapitalo reikalavimus atliekant priežiūrą, nėra adekvatūs aukštesniam bendram 
kapitalo pakankamumui. Kyla pavojus, kad pasiūlymai bus nepakankami. Pagal susitarimo 
„Bazelis III“ sąlygas anticikliniai kapitalo rezervai konkrečiai skirti sumažinti pernelyg didelį 
kreditavimo augimą šalies ekonomikoje. Tai reiškia, kad įprastiniais laikais tokie rezervai 
turėtų būti nulinio lygio. Todėl anticiklinis rezervas nėra nei pakankamas, nei prilygstantis 
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pasiūlymui nustatyti aukštesnį bazinio kapitalo poreikio lygį. Nors Komisija siūlo leisti, kad 
nustatant anticiklinio rezervo dydį būtų galima atsižvelgti ne vien į kreditavimo augimą, bet ir 
į kitus aspektus, šią galimybę gali būti sudėtinga nuspėjamu būdu įtraukti į reguliavimo 
nuostatas.

Riksdago nuomone, Komisija turėtų iš dalies pakeisti savo pasiūlymą taip, kad jis atitiktų 
svarstytąjį pasiūlymą, ir kad jame būtų aiškiai nurodyta, jog valstybės narės turi galimybę 
padidinti bazinio kapitalo poreikio lygį, jei, jų manymu, tai pagrįsta siekiant užtikrinti 
finansinį stabilumą nacionaliniu lygmeniu.


