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Tárgy: A svéd parlament indokolással ellátott véleménye a hitelminősítő intézetekről 
szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a svéd parlament fentebb megjelölt javaslatról 
szóló, indokolással ellátott véleményét.



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

HU

MELLÉKLET

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye

A svéd parlament a szubszidiaritás elvének alkalmazása szempontjából megvizsgálta a 
hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló rendeletre 
irányuló bizottsági javaslatot (COM(2011)0747), amellyel pénzügyi bizottságának 
2011/12:FiU34 számú, „A hitelminősítő intézetekről szóló rendeletre irányuló javaslat 
szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségének vizsgálata” című véleménye 
foglalkozik. 

A svéd parlament üdvözli a Bizottság azon törekvését, hogy tovább erősítse a hitelminősítő 
intézetekre és a hitelminősítések alkalmazására vonatkozó szabályozási keretet. A 
hitelminősítő intézetek és a hitelminősítések fontos szerepet töltenek be, és hozzájárulhatnak a 
pénzügyi piacok jobb működéséhez. Fontos, hogy az EU teljesítse azt a G20-akkal szemben 
vállalt kötelezettségét, hogy csökkenti a hitelminősítésekbe vetett túlzott bizalmat. A svéd 
parlament általánosságban pozitívan viszonyul a hitelminősítések minőségét javító és a terület 
átláthatóságát fokozó intézkedésekhez. Kifogásai vannak azonban a javaslat azon részével 
kapcsolatban, amely a hitelminősítő intézetek harmonizált polgári jogi felelősségét érinti. 

A jelenleg hatályos rendelet lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a polgári jogi 
felelősséget olyan módon szabályozzák, amely a fennálló jogrendjükkel összeegyeztethető. 
Erre a cselekvési szabadságra a tagállamok igen eltérő kártérítésjogi szabályozása miatt 
szükség van. A svéd parlament mind elvi, mind gyakorlati szempontból problematikusnak 
tartja egy harmadik személynek okozott kárra vonatkozó kártérítési jog bevezetését, és ezért 
úgy véli, hogy a javaslat a jelenlegi formájában nem egyeztethető össze a szubszidiaritás 
elvével.

A Bizottságnak ezért a svéd parlament álláspontja szerint a jelenleg vizsgált javaslatnak 
megfelelő új javaslatot kell előterjesztenie, azzal a módosítással, hogy a szövegből 
egyértelműen kitűnjék, hogy a tagállamoknak továbbra is lehetőségük van a polgári jogi 
felelősség jogrendjükkel összeegyeztethető módon történő szabályozására.


