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Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на 
информацията в обществения сектор
COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD)

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Риксдага на Кралство Швеция, 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция

Предложението на Комисията за директива за изменение на Директива 2003/98/ЕО 
относно повторната употреба на информацията в обществения сектор 
(COM(2011)0877), което е предмет на доклада на Комисията по финансови въпроси 
2011/12: FiU36, беше разгледано от Риксдага в светлината на принципа на 
субсидиарност.

Риксдагът приветства продължаващите усилия на Комисията за улесняване на 
повторната употреба на информация в обществения сектор. Подобно на Комисията, 
Риксдагът счита, че все още са необходими мерки, за да се гарантира, че повторната 
употреба на информация в обществения сектор може да разгърне пълния си потенциал.

Риксдагът счита обаче, че предложението, съгласно което системите за правна защита в 
държавите членки срещу решения за повторна употреба на информация в обществения 
сектор следва да включват независим орган, на който са предоставени специфични 
регулаторни правомощия да извършва преразглеждане, не съответства на  принципа на 
субсидиарност. Това важи и за предложението, съгласно което този независим орган 
следва да одобрява изключения от предложените правила за таксуване.

Според Риксдага всяка държава членка следва да може да създаде система за обжалване 
и преразглеждане по отношение на решения за повторна употреба и да одобрява 
изключения от предложените правила за таксуване. Това би означавало, че такава 
система може да се установи в светлината на конституционните условия, които 
преобладават във всяка държава членка. Начинът на организиране на органите следва 
да бъде въпрос от националната компетентност и няма причина на равнище ЕС да се 
урежда какви организационни мерки следва да се вземат в дадена държава членка.

Следователно Риксдагът счита, че чрез националните правила могат да бъдат 
постигнати най-добре ефективни системи за обжалване и преразглеждане по 
отношение на решения за повторна употреба и за контрол на прилагането на 
принципите на таксуване.

Според Риксдага Комисията следва да представи повторно предложението, като го 
изменени по такъв начин, че средствата на обжалване и преразглеждане и начините за 
одобрение на изключенията от принципите на таксуване не са уредени на равнище ЕС.


