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Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция, относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен 
рейтинг
(COM(2011)0747окончателен – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Риксдага на Кралство Швеция, 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция 

Предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно 
агенциите за кредитен рейтинг (COM(2011)0747окончателен), което беше разгледано в 
доклада на комисията по финансови въпроси 2011/12:FiU34, озаглавен "Преглед на 
прилагането на принципа на субсидиарност в предложението за регламент за агенциите 
за кредитен рейтинг”, беше прегледано от Ригсдага с оглед прилагането на принципа на 
субсидиарност.

Риксдагът подкрепя работата на Комисията по отношение на засилване на 
разпоредбите за агенциите за кредитен рейтинг и използването на рейтинги. Агенциите 
за кредитен рейтинг и рейтингите играят значителна роля и могат да допринесат за по-
доброто функциониране на финансовия пазар. При това е важно ЕС да спазва поетите 
от него в рамките на срещата на високо равнище на Г-20 задължения относно мерки за 
намаляване на прекомерната зависимост от рейтинги. Като цяло Риксдагът е с 
положителна нагласа по отношение на мерките, които имат за цел по-високо качество 
на рейтингите и по-голяма прозрачност в тази област. При все това, Риксдагът има 
възражения относно частта от предложението, която се отнася до хармонизирана 
гражданскоправна отговорност на агенциите за кредитен рейтинг. 

Действащият понастоящем регламент позволява на държавите членки да уреждат 
гражданскоправната отговорност по начин, съвместим със съответните им правни 
разпоредби. Подобна свобода на действие е необходима, защото съществуват разлики 
между правилата за обезщетяване в държавите членки. Във връзка с това Риксдагът 
вижда както общи, така и практически проблеми при въвеждането на право на иск за 
търсене на гражданскоправна отговорност и счита предложението, в неговия настоящ 
вид, за несъвместимо с принципа на субсидиарност.

Риксдагът счита, че Комисията следва да представи ново предложение, което да 
съответства на разглежданото предложение, и именно с изменение, от което става ясно, 
че държавите членки ще продължат да имат възможността да регулират 
гражданскоправната отговорност по начин, който съответства на действащите им 
правни разпоредби.


