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ON SUBSIDIARITY

Subject: Reasoned opinion of the Swedish Parliament on the proposal for a directive 
of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability 
Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

Under Article 6 of the Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality, national parliaments may, within eight weeks of the date of transmission of a 
draft legislative act, send the Presidents of the European Parliament, the Council and the 
Commission a reasoned opinion stating why they consider that the draft in question does not 
comply with the principle of subsidiarity.

The Swedish Parliament has sent the attached reasoned opinion on the aforementioned 
proposal for a directive.

Under Parliament’s Rules of Procedure the Committee on Legal Affairs is responsible for 
compliance with the subsidiarity principle.
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ANNEX

SVERIGES
RIKSDAG

Riksdagsskrivelse
2021/22:312

Europaparlamentets ordförande 

Ordförande för Europeiska unionens råd 

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det 
bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit 
näringsutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2021/22:NU28
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig
aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet.

Stockholm den 19 maj 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz
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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN SVERIGES RIKSDAG 2021/22:NU28

BILAGA 2

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Riksdagen har prövat om kommissionens förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet 
(COM(2022) 71). Riksdagen vill med anledning av subsidiaritetsprövningen 
anföra följande.
Sverige är ett exporterande land och många av de svenska företagen är verk- 
samma på den europeiska och den globala marknaden. Hållbarhetsfrågorna är 
för många svenska företag viktiga ur ett konkurrensperspektiv. Därför anser 
riksdagen att företag både inom och utanför den inre marknaden behöver rätts- 
säkerhet och rättvisa konkurrensvillkor för att kunna växa på ett hållbart sätt. 
Riksdagen noterar att flera medlemsstater har infört eller överväger att införa 
nationella regler om tillbörlig aktsamhet för företag, varför även riksdagen in- 
stämmer i kommissionens och regeringens syn på att enhetliga regler på EU- 
nivå blir mer effektiva än enskilda länders olika regler samtidigt som fragmen- 
tering och rättsosäkerhet undviks. Riksdagen vill här förtydliga att den på det 
stora hela är positiv till kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig akt- 
samhet för företag i fråga om hållbarhet. Däremot är riksdagen kritisk till vissa 
delar av kommissionens förslag som rör bolagsstyrning. Enligt riksdagens 
uppfattning är kommissionens förslag till bestämmelser om att företagen ska ta 
vissa hänsyn när de fastställer rörliga ersättningar (artikel 15.3), aktsamhets- 
plikt för medlemmar av företagets ledning (artikel 25) och införande och över- 
vakning av åtgärder för tillbörlig aktsamhet (artikel 26) inte förenliga med 
subsidiaritetsprincipen. Dessa frågor hanteras enligt riksdagens mening bäst på 
den nationella nivån.

Därmed anser riksdagen att kommissionens förslag i sin nuvarande utform-
ning inte i alla delar är förenligt med subsidiaritetsprincipen.
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