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Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Slovākijas parlamenta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums 

Komisijas priekšlikums par Regulas (EK) Nr. 1060 par kredītreitingu aģentūrām grozīšanu 
(COM(2011)0747 galīgais), kurš apskatīts Finanšu komitejas ziņojumā 2011/12:FiU34 
„Subsidiaritātes principa ievērošanas pārbaude attiecībā uz priekšlikumu regulai par 
kredītreitinga aģentūrām“, ir pārbaudīts Riksdāgā attiecībā uz subsidiaritātes principa 
ievērošanu.

Riksdāgs atzinīgi vērtē Komisijas centienus nostiprināt tiesisko regulējumu kredītreitinga 
aģentūru un kredītreitingu izmantošanai. Kredītreitingu aģentūrām un kredītreitingiem ir 
ievērojama loma, tie var veicināt finanšu tirgu labāku darbību. Turklāt ir arī svarīgi, lai ES 
pildītu G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmē noteiktās saistības par pasākumiem pārmērīgas 
atkarības mazināšanai no kredītreitingiem. Visumā Riksdāgam ir pozitīva attieksme pret 
šādiem pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt kredītreitingu augstāku kvalitāti un uzlabot 
pārredzamību šajā jomā. Tomēr Riksdāgam ir iebildumi pret priekšlikuma daļu, kurā ir 
atsauce uz kredītreitinga aģentūru saskaņotu civiltiesisko atbildību. 

Pašreiz spēkā esošā regula ļauj dalībvalstīm civiltiesisko atbildību reglamentēt veidā, kas ir 
savienojams ar to attiecīgo tiesisko regulējumu. Šāda rīcības brīvība ir nepieciešama, jo 
noteikumi par kaitējuma atlīdzību dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi. Tādēļ Riksdāgs uzskata, ka, 
paredzot iespēju izvirzīt civiltiesiskās atbildības prasījumus, radīsies gan vispārīgas, gan 
praktiskas problēmas, un ka priekšlikums pašreizējā redakcijā neatbilst subsidiaritātes 
principam.

Riksdāgs uzskata, ka Komisijai būtu jāiesniedz jauns priekšlikums, kas atbilstu izklāstītajam 
ieteikumam, proti, izdarot grozījumu, no kura nepārprotami izriet, ka dalībvalstīm arī turpmāk 
būs iespēja reglamentēt civiltiesisko atbildību veidā, kas nav pretrunā to attiecīgajam 
tiesiskajam regulējumam.


