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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto

Ruotsin valtiopäivät tutki komission ehdotusta asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun 
asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta (COM(2011)0747) toissijaisuusperiaatteen 
soveltamisen kannalta. Ehdotuksesta on selvitys raha-asiainvaliokunnan lausunnossa 
2011/12:FiU34 "Subsidiaritetsprövning om förslag till förordning om 
kreditvärderingsinstitut".

Valtiopäivät pitää myönteisenä komission työtä luottoluokituslaitoksia ja luottoluokituksien 
käyttöä koskevien säännösten vahvistamiseksi. Luottoluokituslaitoksilla ja luottoluokituksilla 
on tärkeä merkitys ja ne voivat edistää rahoitusmarkkinoiden toimivuutta. On tärkeää, että EU 
täyttää G20-maiden huippukokouksessa tekemänsä sitoumuksen toimien toteuttamisesta 
liiallisen luottoluokitusriippuvuuden vähentämiseksi. Valtiopäivät suhtautuu yleisesti ottaen 
myönteisesti toimiin, joilla parannetaan luottoluokitusten laatua ja lisätään alan avoimuutta. 
Valtiopäivillä on kuitenkin huomautettavaa ehdotuksen siitä osasta, joka koskee 
yhdenmukaistettua siviilioikeudellista vastuuta luottoluokituslaitoksista.

Voimassa olevan asetuksen mukaan jäsenvaltiot voivat säätää siviilioikeudellisesta vastuusta 
asianomaisen oikeusjärjestyksen mukaisella tavalla. Tämä toimintavapaus on välttämätön, 
koska vahingonkorvausta koskevat säännökset ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. 
Valtiopäivien mielestä kolmannen osapuolen vahinkojen korvaamista koskevan oikeuden 
käyttöönottoon liittyy sekä periaatteellisia että käytännön ongelmia, ja se katsoo siksi, että 
ehdotus ei nykyisessä muodossaan ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Valtiopäivät katsoo, että komission on esitettävä ehdotus, joka vastaa nyt käsiteltyä ehdotusta, 
mutta jota on muutettu siten, että siitä käy selvästi ilmi, että jäsenvaltioilla on vastedeskin 
oikeus säätää siviilioikeudellisesta vastuusta asianomaisen oikeusjärjestyksen mukaisella 
tavalla.


