
CM\889742ET.doc PE480.613v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

23.1.2012

TEATIS LIIKMETELE
(06/2012)

Teema: Rootsi Kuningriigi Riksdagi põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
1060/2009 reitinguagentuuride kohta
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võivad liikmesriikide parlamendid kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ning 
nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta nende 
arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on käesolevale dokumendile lisatud Rootsi Kuningriigi Riksdagi 
põhjendatud arvamus eespool nimetatud ettepaneku kohta.
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Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus

Riksdag analüüsis komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (COM(2011) 0747), nagu näidatakse 
rahanduskomisjoni arvamuses 201l/12:FiU34 „Subsidiaritetsprövning om förslag till 
förordning om kreditvärderingsinstitut” (hinnang subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamisele 
ettepanekus võtta vastu määrus reitinguagentuuride kohta) subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaldamise seisukohast.

Riksdag kiidab heaks komisjoni töö, et veelgi tugevdada reitinguagentuuride ja 
krediidireitingute kasutamisega seotud õigusraamistikku. Reitinguagentuuridel ja 
krediidireitingutel on oluline roll ja nad saavad kaasa aidata finantsturu paremale toimimisele. 
On oluline, et Euroopa Liit täidab G20 ees võetud meetmetega seotud kohustused eesmärgiga 
vähendada liigset tuginemist krediidireitingutele. Üldises plaanis kiidab Riksdag heaks need 
meetmed, mis toetavad krediidireitingute kõrgemat kvaliteeti ja parandavad valdkonna 
läbipaistvust. Seevastu on Riksdagil vastuväiteid ettepaneku selle osa suhtes, mis puudutab 
reitinguagentuuride ühtset tsiviilvastutust.

Praegu kehtiv määrus võimaldab liikmesriikidel reguleerida tsiviilvastutust viisil, mis on 
üldiselt kooskõlas vastava õiguskorraga. Selline tegutsemisvabadus on vajalik, arvestades, et 
kahju hüvitamise õigusraamistik on liikmesriikides väga erinev. Riksdag näeb nii 
põhimõttelisi kui ka praktilisi probleeme selles, et kehtestatakse õigus saada hüvitist 
kolmandale isikule tekitatud kahju eest, ja on seetõttu arvamusel, et ettepanek selle praeguses 
vormis ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Riksdag on arvamusel, et komisjon peaks uuesti välja tulema ettepanekuga, mis on vastavuses 
praeguse ettepanekuga ja milles on selline muudatus, kust selgelt nähtub, et ka tulevikus on 
liikmesriikidel võimalik reguleerida tsiviilvastutust viisil, mis on kooskõlas vastava 
õiguskorraga.


