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Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu Riksdag k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 
o ratingových agenturách
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro Vaši informaci odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající 
se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu (Riksdagu)

Návrh nařízení Komise o změně nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách 
(COM(2011)0747), jenž byl projednán ve zprávě finančního výboru 2011/12:FiU34 „Ověření 
používání zásady subsidiarity v návrhu nařízení o ratingových agenturách“, byl švédským 
parlamentem (Riksdag) přezkoumán s ohledem na použití zásady subsidiarity.
Riksdag vítá práci Komise, pokud jde o další posilování právního rámce pro oblast ratigových 
agentur a s ohledem na používaní ratingů. Ratingové agentury a ratingy hrají významnou 
úlohu a mohou přispět k lepšímu fungování finančního trhu. Je důležité, aby EU plnila své 
závazky ze summitu G20 týkající se zavádění opatření ke snížení nadměrné závislosti 
na ratinzích. Obecně se Riksdag staví pozitivně k těm opatřením, které podporují vyšší kvalitu 
ratingů a větší transparentnost v této oblasti. Naproti tomu vyjadřuje své námitky vůči té části 
návrhu, která se vztahuje na harmonizování občanskoprávní odpovědnosti ratingových 
agentur.

Nařízení platné v současné době umožňuje členským státům, aby oblast občanskoprávní 
odpovědnosti právně ošetřily takovým způsobem, jenž by byl v souladu s jejich stávajícím 
právním řádem. Tato svoboda rozhodování je nezbytná s ohledem na to, že se právní rámce 
pro náhradu škody v jednotlivých členských státech velmi liší. Riksdag si uvědomuje jak 
obecné, tak i praktické obtíže při zavádění práva na náhradu škody způsobené třetí stranou, 
a domnívá se proto, že návrh ve svém stávajícím znění není v souladu se zásadou subsidiarity.

Komise by měla podle názoru Rikstagu předložit návrh, který by odpovídal návrhu 
projednávanému v současné době a obsahoval by změnu, z níž by bylo zřejmé, že členské 
státy mají i nadále možnost upravovat občanskoprávní odpovědnost takovým způsobem, který 
by byl souladu s jejich stávajícím právním řádem.


