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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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2. PIELIKUMS

Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums

Riksdāgs ir pārbaudījis, vai Komisijas priekšlikums direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (COM(2011)0877 galīgā 
redakcija), kas tiek aplūkots Finanšu komisijas ziņojumā 2011/12: FiU36, atbilst 
subsidiaritātes principam.

Riksdāgs atzinīgi vērtē to, ka Komisija turpina darbu pie valsts sektora informācijas 
atkalizmantošanas vienkāršošanas. Līdzīgi kā Komisija, arī Riksdāgs uzskata, ka ir 
nepieciešami vēl turpmāki pasākumi, lai tiktu pilnībā izmantots valsts sektora informācijas 
atkalizmantošanas potenciāls.

Tomēr Riksdāgs uzskata, ka priekšlikums par to, ka lēmumu par valsts sektora informācijas 
atkalizmantošanu pārsūdzības sistēmā dalībvalstīs būtu jāiekļauj neatkarīga iestāde, kurai ir 
piešķirtas īpašas reglamentējošās pilnvaras attiecībā uz pārskatīšanu, ir pretrunā 
subsidiaritātes principam. Tas attiecas arī uz priekšlikumu, ka šāda neatkarīga iestāde 
apstiprina izņēmumus no ierosinātajiem maksas iekasēšanas noteikumiem.

Riksdāgs uzskata, ka lēmumu par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu pārsūdzības un 
pārskatīšanas sistēmas, kā arī izņēmumu no ierosinātajiem maksas iekasēšanas noteikumiem 
apstiprināšanas sistēmas izveidei jābūt katras dalībvalsts pārziņā. Tādējādi to var veidot 
saskaņā ar katras dalībvalsts konstitucionālajām prasībām. Iestāžu organizēšana ir valsts 
kompetencē, un nav pamata ES līmenī noteikt, kādus organizatoriskus pasākumus dalībvalsts 
veic.

Tādējādi Riksdāgs uzskata, ka lēmumu par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu 
pārsūdzības un izvērtēšanas un maksas iekasēšanas principu piemērošanas kontroles efektīvu 
sistēmu vislabāk var panākt ar valsts līmeņa noteikumiem.

Riksdāgs uzskata, ka Komisijai būtu priekšlikums jāiesniedz atkārtoti, atbilstoši šeit 
izklāstītajam priekšlikumam paredzot, ka veidu, kādā notiek pārsūdzība un pārskatīšana, kā 
arī izņēmumu no maksas iekasēšanas principiem apstiprināšana, nereglamentē ES līmenī.


