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Zadeva: Obrazloženo mnenje parlamenta Kraljevine Švedske o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o 
bonitetnih agencijah
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal švedski 
parlament.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje parlamenta Kraljevine Švedske

Švedski parlament je preučil Komisijin predlog uredbe o spremembi Uredbe (ES) 
št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah (COM(2011)0747) z vidika uporabe načela 
subsidiarnosti; predlog je obravnavan v poročilu odbora za finance 2011/12:FiU34 z 
naslovom Ocena skladnosti predloga uredbe o bonitetnih agencijah z načelom subsidiarnosti.

Švedski parlament pozdravlja prizadevanja Komisije za nadaljnjo krepitev regulativnega 
okvira glede bonitetnih agencij in uporabe bonitetnih ocen. Bonitetne agencije in bonitetne 
ocene imajo pomembno vlogo in lahko prispevajo k boljšemu delovanju finančnega trga. 
Pomembno je, da EU izpolni svoje zaveze, ki jih je dala skupini G20, glede ukrepov za 
zmanjšanje prevelikega zanašanja na kreditne ocene. Švedski parlament na splošno pozitivno 
sprejema ukrepe, ki spodbujajo bolj kakovostne bonitetne ocene in ki povečujejo preglednost 
na tem področju, vendar ima pomisleke glede tistega dela predloga, ki se nanaša na usklajeno 
civilnopravno odgovornost bonitetnih agencij.

Veljavna uredba državam članicam omogoča urejanje civilnopravne odgovornosti na način, ki 
je združljiv s splošnim pravnim sistemom posamezne države. Ta svoboda ukrepanja je nujna 
glede na velike razlike med regulativnimi okviri držav članic na področju odškodninske 
odgovornosti. Švedski parlament pričakuje tako načelne kot praktične težave pri uvedbi 
pravice do povračila škode, ki jo povzroči tretja stranka, ter zato meni, da predlog v sedanji 
obliki ni skladen z načelom subsidiarnosti.

Po mnenju švedskega parlamenta bi morala Komisija svoj predlog spremeniti tako, da bo iz 
njega jasno razvidno, da bodo imele države članice tudi v prihodnosti možnost urejati 
civilnopravno odgovornost na način, ki je združljiv z njihovo pravno ureditvijo.


