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Assunto: Parecer fundamentado do Riksdag do Reino da Suécia relativo à proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento 
(CE) n.º 1060/2009, relativo às agências de notação de risco
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Nos termos do Regimento do Parlamento, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é responsável 
pela conformidade com o princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Riksdag (Parlamento) da 
Suécia sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

Parecer fundamentado do Riksdag da Suécia

A proposta da Comissão respeitante a um Regulamento que altera o Regulamento (CE) n.º 
1060/2009, relativo às agências de notação de risco (COM(2011)0747), que é objeto do 
Parecer 2011/12:FiU34 da Comissão das Finanças ("Exame da aplicação do princípio de 
subsidiariedade na proposta de regulamento relativo às agências de notação de risco"), foi 
analisada pelo Riksdag no que respeita à aplicação do princípio de subsidiariedade.

O Riksdag congratula-se com as diligências da Comissão para reforçar a regulamentação 
relativa às agências de notação de risco e à utilização das notações. As agências de notação de 
risco e as notações desempenham um papel importante e podem contribuir para o melhor 
funcionamento do mercado financeiro. É importante que a UE cumpra os compromissos 
assumidos perante o G20 no que se refere a medidas para reduzir a confiança excessiva nas 
notações de risco. De um modo geral, o Riksdag é favorável a medidas que promovam a 
qualidade das notações e que aumentem a transparência neste domínio. Por outro lado, tem 
reservas quanto à parte da proposta que trata de uma responsabilidade civil harmonizada para 
as agências de notação.

O regulamento atualmente em vigor permite que os Estados-Membros regulamentem a 
responsabilidade civil de um modo compatível com o seu sistema jurídico. Esta liberdade de 
ação é necessária, pois as normas de responsabilidade civil divergem muito de país para país. 
O Riksdag considera que a introdução de uma compensação para danos a terceiros levanta
problemas de princípio e de ordem prática, entendendo por isso que, na sua versão atual, a 
proposta não é compatível com o princípio da subsidiariedade.

O Riksdag considera que a Comissão deve apresentar uma nova proposta correspondente à 
proposta ora analisada, alterada de modo a tornar claro que os Estados-Membros continuarão 
a poder regulamentar a responsabilidade civil de uma forma compatível com os seus sistemas
jurídicos.


