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Vec: Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag) k návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag) 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag)

Švédsky parlament preskúmal uplatnenie zásady subsidiarity v návrhu nariadenia 
predloženom Komisiou, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových 
agentúrach (COM(2011)0747), ako sa uvádza v stanovisku finančného výboru 2011/12:FiU34 
s názvom Preskúmanie zásady subsidiarity v prípade návrhu nariadenia o ratingových 
agentúrach.

Švédsky parlament víta prácu Komisie na ďalšom posilnení právnych predpisov v oblasti 
ratingových agentúr a používaní úverových ratingov. Ratingové agentúry a úverové ratingy 
zohrávajú dôležitú úlohu a môžu prispieť k lepšiemu fungovaniu finančného trhu. Je dôležité, 
aby EÚ plnila svoje záväzky voči G20, pokiaľ ide o opatrenia, ktorých cieľom je obmedziť 
prílišné spoliehanie sa na úverové ratingy. Vo všeobecnosti švédsky parlament schvaľuje 
opatrenia, ktoré slúžia na zvýšenie kvality úverových ratingov a zlepšenie transparentnosti 
v tejto oblasti. Naproti tomu švédsky parlament vyjadruje námietky proti tej časti návrhu, 
ktorá sa týka harmonizovanej občianskoprávnej zodpovednosti v prípade ratingových agentúr.

Súčasné nariadenie umožňuje členským štátom, aby regulovali občianskoprávnu 
zodpovednosť spôsobom, ktorý je v súlade s ich ostatnými príslušnými právnymi predpismi. 
Táto sloboda konať je potrebná s ohľadom na to, že v členských štátoch platia rôzne právne 
predpisy upravujúce nároky na náhradu škody. Švédsky parlament považuje za problematické 
zavedenie práva na náhradu škody spôsobenej treťou stranou tak zo všeobecného hľadiska, 
ako aj v praxi, a preto sa domnieva, že návrh v súčasnej podobe nie je v súlade so zásadou 
subsidiarity.

Komisia by podľa švédskeho parlamentu mala predložiť návrh zodpovedajúci návrhu, 
o ktorom sa rokuje v súčasnosti, tak, aby obsahoval zmenu, z ktorej by jednoznačne 
vyplývalo, že členské štáty majú naďalej možnosť upraviť občianskoprávnu zodpovednosť 
spôsobom, ktorý je v súlade s ich vnútroštátnym právnym poriadkom.


