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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė

Komisijos pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (COM(2011) 0747), kuris pateikiamas Finansų 
komiteto ataskaitoje 2011/12:FiU34 „Subsidiarumo principo laikymosi patikrinimas vertinant 
pasiūlymą dėl reglamento dėl kredito reitingų agentūrų“, buvo nagrinėtas Riksdage 
subsidiarumo principo taikymo aspektu.

Riksdagas palankiai vertina Komisijos pastangas dar labiau stiprinti kredito reitingų agentūrų 
reguliavimo ir naudojimosi kredito reitingais sistemą. Kredito reitingų agentūros ir kredito 
reitingai atlieka svarbų vaidmenį ir gali prisidėti kuriant geriau veikiančias finansų rinkas. 
Svarbu, kad ES įgyvendintų G20 prisiimtus įsipareigojimus ir imtųsi priemonių siekdama 
sumažinti per didelį kliovimąsi reitingais. Aplamai Riksdagas palankiai vertina priemones, 
kurias taikant gerinama kredito reitingų kokybė ir didinamas skaidrumas šioje srityje. Tačiau 
Riksdagas nepritaria daliai pasiūlymų dėl suderintos kredito reitingų agentūrų civilinės 
atsakomybės sistemos.

Pagal galiojantį reglamentą valstybės narės gali reguliuoti civilinę atsakomybę taip, kad ji 
atitiktų visą jų teisinę sistemą. Ši veiksmų laisvė būtina atsižvelgiant į tai, kad civilinę 
atsakomybę reglamentuojantys teisės aktai valstybėse narėse labai skiriasi. Riksdagas mano, 
kad nustačius teisę gauti kompensaciją už trečiųjų asmenų padarytą žalą kils ir principinių, ir 
praktinių problemų. Todėl mano, kad dabartinė pasiūlymo redakcija prieštarauja subsidiarumo 
principui.

Riksdago nuomone, Komisija turėtų iš dalies pakeisti savo pasiūlymą taip, kad būtų aiškiai 
nurodyta, jog valstybėms narėms ir toliau leidžiama reguliuoti civilinę atsakomybę taip, kad 
ją reglamentuojantys teisės aktai atitiktų jų nacionalines teisines sistemas.


