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I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra Kongeriget Sveriges Riksdag om det 
ovennævnte forslag til orientering.
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Begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag

Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om 
kreditvurderingsbureauer (COM(2011)0747), der findes i Finansudvalgets udtalelse 
2011/12:FiU34 om subsidiaritetsprøvning af forslag til forordning om 
kreditvurderingsbureauer, er blevet behandlet af Riksdagen hvad angår anvendelsen af 
nærhedsprincippet.

Riksdagen glæder sig over Kommissionens arbejde med yderligere at styrke regelværket for 
kreditvurderingsbureauer og anvendelsen af kreditvurderinger. Kreditvurderingsbureauer og 
kreditvurderinger spiller en afgørende rolle og kan bidrage til bedre fungerende finansielle 
markeder. Det er vigtigt, at EU opfylder sine forpligtelser over for G20 med hensyn til 
foranstaltninger til at mindske den overdrevne tillid til kreditvurderinger. Generelt forholder 
Riksdagen sig positivt til foranstaltninger, der fremmer en højere kvalitet for 
kreditvurderinger, og som øger gennemsigtigheden på området. Derimod har Riksdagen 
indvendinger mod den del af forslaget, som vedrører et harmoniseret civilretligt ansvar for 
kreditvurderingsbureauer.

Den gældende forordning giver medlemsstaterne mulighed for at regulere det civilretlige 
ansvar på en måde, som generelt er i overensstemmelse med deres respektive retssystemer. 
Denne handlefrihed er nødvendig som følge af, at de privatretlige bestemmelser er så 
forskellige i medlemsstaterne. Riksdagen mener, at der såvel er principielle som praktiske 
problemer med at indføre en ret til erstatning for skade forårsaget af tredjemand, og mener 
dermed, at forslaget i sin nuværende form ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Kommissionen bør ifølge Riksdagens mening vende tilbage med et forslag, som svarer til det 
forslag, som nu er til behandling, men med den ændring, at det tydeligt fremgår, at 
medlemsstaterne også i fremtiden har mulighed for at regulere det civilretlige ansvar på en 
måde, som er i overensstemmelse med deres respektive retssystemer.


