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Ref.: Aviz motivat al Parlamentului (Riksdag) Regatului Suediei privind propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Parlamentului (Riksdag) Regatului Suediei 
referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Aviz motivat al Riksdag (Parlamentul Regatului Suediei) 

Propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de 
rating de credit (COM(2011)0747), care face obiectul raportului 2011/12:FiU34 al comisiei 
pentru finanțe intitulat „Evaluarea aplicării principiului subsidiarității în cadrul propunerii de 
regulament privind agențiile de rating de credit”, a fost examinată de către Riksdag din 
perspectiva aplicării principiului subsidiarității.

Riksdag-ul salută eforturile Comisiei în ceea ce privește consolidarea cadrului de 
reglementare pentru agențiile de rating de credit și utilizarea ratingurilor de credit. Agențiile 
de rating de credit și ratingurile de credit au un rol important și pot contribui la îmbunătățirea 
funcționării pieței financiare. Este important ca UE să își îndeplinească angajamentele 
asumate în cadrul G20 referitoare la adoptarea unor măsuri de reducere a dependenței 
exagerate față de ratingurile de credit. În general, Riksdag-ul este în favoarea unor măsuri 
care contribuie la îmbunătățirea calității ratingurilor de credit și la o transparență sporită în 
acest domeniu. Cu toate acestea, Riksdag-ul are rezerve cu privire la acea parte din propunere 
care se referă la răspunderea civilă armonizată a agențiilor de rating de credit. 

Regulamentul aflat în prezent în vigoare permite statelor membre să reglementeze 
răspunderea civilă în conformitate cu legislațiile lor naționale. O astfel de libertate de acțiune 
este necesară, dat fiind faptul că există diferențe mari între legislațiile statelor membre în ceea 
ce privește dispozițiile referitoare la despăgubiri. Riksdag-ul consideră că introducerea unui 
drept la despăgubire pentru prejudiciile datorate unei părți terțe ridică probleme de principiu și 
de natură practică și consideră, prin urmare, că, în forma sa actuală, propunerea nu este în 
conformitate cu principiul subsidiarității.

Riksdag-ul consideră că Comisia ar trebui să modifice textul actualei propuneri, astfel încât să 
rezulte în mod clar faptul că statele membre au în continuare posibilitatea de a reglementa 
răspunderea civilă în conformitate cu legislațiile lor naționale.


