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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου 
της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με την ως άνω πρόταση.



PE480.613v01-00 2/2 CM\889742EL.doc

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Σουηδίας (Riksdag)

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 
για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (COM(2011)0747), που 
αποτελεί το αντικείμενο της έκθεσης της δημοσιονομικής επιτροπής  2011/12:FiU34 με τίτλο 
"Αξιολόγηση της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας στο πλαίσιο της πρότασης 
κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας", έχει εξεταστεί 
από το κοινοβούλιο της Σουηδίας υπό το φως της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας.

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας επιδοκιμάζει τις εργασίες της Επιτροπής με στόχο την 
περαιτέρω ενίσχυση των κανόνων που διέπουν τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και την χρήση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Οι οργανισμοί 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και οι αξιολογήσεις τους διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο και μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς. Είναι μεγάλης σημασίας η ΕΕ να σεβαστεί τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε ενώπιον της συνόδου της G20 όσον αφορά τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για 
να μειωθεί η υπερβολική εμπιστοσύνη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Κατά 
γενικό κανόνα το σουηδικό κοινοβούλιο υποστηρίζει τη λήψη μέτρων που βελτιώνουν την
ποιότητα των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας και αυξάνουν τη διαφάνεια στον 
τομέα αυτό. Αντιθέτως, το σουηδικό κοινοβούλιο εκφράζει επιφυλάξεις ως προς το μέρος της 
πρότασης που αφορά μια εναρμονισμένη αστική ευθύνη των οργανισμών  αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας.

Ο σήμερα ισχύων κανονισμός επιτρέπει στα κράτη μέλη να ρυθμίζουν την αστική ευθύνη 
σύμφωνα με  τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους. Αυτή η ελευθερία δράσης είναι απαραίτητη 
υπό το φως του γεγονότος ότι οι διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την αστική ευθύνη 
διαφέρουν σε τόσο μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών. Το σουηδικό κοινοβούλιο 
θεωρεί ότι  η εισαγωγή ενός δικαιώματος αποζημίωσης για ζημίες εις βάρος τρίτων θέτει κατ' 
αρχήν προβλήματα καθώς και δυσκολίες ως προς την έμπρακτη εφαρμογή, και εκτιμά, ως εκ 
τούτου, ότι υπό τη σημερινή της μορφή η πρόταση δεν συμβιβάζεται με την αρχή της 
επικουρικότητας.

Κατά την άποψη του κοινοβουλίου της Σουηδίας, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει εκ νέου 
πρόταση που να αντιστοιχεί μεν στην υπό εξέταση πρόταση, αλλά υπό τροποποιημένη 
μορφή, ούτως ώστε να διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν 
την αστική ευθύνη κατά τρόπο που να συμβιβάζεται με τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους.


