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Przedmiot: Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu w sprawie wniosku dotyczącego 
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(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię, w której wyjaśniają, dlaczego uznają dany 
projekt za niezgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego za przestrzeganie zasady pomocniczości 
odpowiedzialna jest Komisja Prawna.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z załączoną uzasadnioną opinią szwedzkiego Riksdagu 
w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (COM(2011) 747 wersja ostateczna), 
przedstawiony w sprawozdaniu Komisji Finansów 2011/12:FiU34 na temat kontroli 
stosowania zasady pomocniczości we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie agencji 
ratingowych, został zbadany przez szwedzki Riksdag pod kątem stosowania zasady 
pomocniczości.

Szwedzki Riksdag z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji mające na celu zaostrzenie 
przepisów dotyczących agencji ratingowych i korzystania z ratingów. Agencje ratingowe i 
oceny ratingowe odgrywają istotną rolę i przyczyniają się do efektywniejszego 
funkcjonowania rynków finansowych. Istotną kwestią jest w związku z tym wywiązywanie 
się UE ze swoich zobowiązań wobec państw G20, które dotyczą działań mających na celu 
ograniczenie nadmiernej zależności od ocen ratingowych. Ogólnie szwedzki Riksdag z 
zadowoleniem przyjmuje działania służące podnoszeniu jakości ratingów oraz większej 
przejrzystości w tej dziedzinie. Szwedzki Riksdag zgłasza jednak zastrzeżenia do tej części 
wniosku, która dotyczy zharmonizowanej odpowiedzialności cywilnoprawnej agencji 
ratingowych.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie pozwala państwom członkowskim na regulowanie 
kwestii odpowiedzialności cywilnej w sposób zgodny z ich wewnętrznym porządkiem 
prawnym. Taka swoboda działania jest konieczna, ponieważ zasady odpowiedzialności 
odszkodowawczej różnią się w zależności od państwa członkowskiego. Szwedzki Riksdag 
dostrzega zarówno ogólne, jak i praktyczne problemy z wprowadzeniem roszczeń
odszkodowawczych osób trzecich w związku z tym uważa, że wniosek w obecnej formie nie 
jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W opinii szwedzkiego Riksdagu Komisja powinna przedstawić nowy wniosek odpowiadający 
dotychczasowemu wnioskowi, wprowadzając jednak zmianę, z której wynikałoby, że państwa 
członkowskie mają nadal możliwość regulowania kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej 
zgodnie z właściwym porządkiem prawnym.


