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Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu Riksdagu týkající se návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/98/ES 
o opakovaném použití informací veřejného sektoru 
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro Vaši informaci odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající 
se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA 2

Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu (Riksdagu)

Riksdag přezkoumal uplatňování zásady subsidiarity v návrhu směrnice, předloženém 
Komisí, kterou se mění a doplňuje směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací 
veřejného sektoru (COM(2011)0877) a výsledky přezkumu uvádí ve stanovisku finančního 
výboru 2011/12:FiU36. 

Riksdag vítá, že Komise i nadále usiluje o zjednodušení opakovaného používání veřejných 
informací. Podobně jako Komise se rovněž Riksdag domnívá, že je třeba přijmout opatření,
aby byl v plné míře uplatněn potenciál opakovaného použití informací veřejného sektoru.

Riksdag je však toho názoru, že návrh, aby byl do systému opravných prostředků v členských 
státech proti rozhodnutím o opakovaném použití informací veřejného sektoru zapojen 
nezávislý kontrolní orgán se zvláštními regulačními pravomocemi pro provádění tohoto  
přezkumu, je v rozporu se zásadou subsidiarity. To platí i pro návrh, aby tento nezávislý 
orgán uděloval výjimky z navrhovaných ustanovení o poplatcích.

Podle názoru Riksdagu by mělo být úlohou jednotlivých členských států zavést systém 
odvolání a přezkumu rozhodnutí o opakovaném použití a schvalovat výjimky z navrhovaných 
ustanovení o poplatcích. To by znamenalo, že takový systém by mohl být vytvořen na základě 
ústavních podmínek platných v každém členském státě. Způsob, jakým mají být orgány 
organizovány, je záležitostí členských států a neexistuje důvod nařídit na úrovni EU, jaká 
organizační opatření mají být v členském státě přijata.

Riksdag proto zastává názor, že účinné systémy opravných prostředků a přezkumu s ohledem 
na rozhodnutí o opětovném použití a kontrola uplatňování zásad platících pro poplatky lze 
nejlépe zajistit prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů.

Komise by podle Riksdagu měla předložit návrh odpovídající návrhu, jenž je v současné době 
projednáván, a to tak, aby obsahoval změnu, na jejímž základě by způsoby opravných 
prostředků a přezkumu, jakož i udělování výjimek ze zásady platící pro poplatky nebyly 
předmětem regulace na úrovni EU.


