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Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies van het Zweedse parlement

Zoals blijkt uit het advies van de Commissie financiën (Advies 2011/12:FiU34 inzake de 
beoordeling van de naleving van het subsidiariteitsbeginsel in het kader van het voorstel voor 
een verordening inzake kredietratingbureaus) heeft het Zweedse parlement de toepassing van 
het subsidiariteitsbeginsel in het voorstel van de Commissie voor een verordening tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake kredietratingbureaus (COM(2011)0747 
def.) onderzocht.

Het Zweedse parlement is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om de 
regelgeving op het gebied van ratingbureaus en het gebruik van ratings verder te versterken. 
Ratingbureaus en ratings spelen een belangrijke rol en kunnen bijdragen aan een beter 
functionerende financiële markt. Het is van belang dat de EU zijn verplichtingen jegens de 
G20 nakomt en maatregelen treft om het al te grote belang dat wordt gehecht aan 
kredietbeoordelingen te verminderen. In zijn algemeenheid is het Zweedse parlement 
voorstander van maatregelen om de kwaliteit van ratings te verbeteren en de transparantie op 
dit gebied te vergroten. Het Zweedse parlement heeft echter bezwaren tegen dat deel van het 
voorstel dat betrekking heeft op een geharmoniseerde wettelijke aansprakelijkheid van 
ratingbureaus.

Op grond van de huidige verordening kunnen de lidstaten de wettelijke aansprakelijkheid van 
ratingbureaus zodanig regelen dat deze in overeenstemming is met hun nationale rechtsorde. 
Deze speelruimte is, gezien de verschillen tussen de lidstaten op het gebied van 
aansprakelijkheidsrecht, noodzakelijk. Het Zweedse parlement heeft principiële en praktische 
bezwaren tegen invoering van een recht op schadevergoeding voor derden en is op grond 
daarvan van mening dat het voorstel in zijn huidige vorm niet in overeenstemming is met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Naar de mening van het Zweedse parlement zou de Commissie met een herzien voorstel 
moeten komen dat op dezelfde leest geschoeid is als het huidige voorstel, maar dat zodanig 
gewijzigd is dat uit het voorstel duidelijk blijkt dat de lidstaten ook in de toekomst de 
mogelijkheid hebben de wettelijke aansprakelijkheid zodanig te regelen dat deze in 
overeenstemming is met hun nationale rechtsorde.


