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Przedmiot: Uzasadniona opinia parlamentu Szwecji w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią szwedzkiego Riksdagu w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK II

Uzasadniona opinia parlamentu Szwecji (Riksdagu)

Riksdag dokonał analizy przygotowanego przez Komisję wniosku w sprawie dyrektywy 
dotyczącego zmiany dyrektywy 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego (COM(2011)0877), o którym mowa w opinii komisji ds. 
finansów nr 2011/12: FiU36, pod kątem przestrzegania zasady pomocniczości.

Riksdag z zadowoleniem przyjmuje dalsze wysiłki Komisji na rzecz ułatwiania ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego. Podobnie jak Komisja, Riksdag jest zdania, 
że pozostaje nadal wiele środków, jakie powinno się wprowadzić, aby można było w pełni 
wykorzystać ten potencjał.

Riksdag uważa jednak, że propozycja, by system odwoływania się od decyzji w sprawie 
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w państwach członkowskich 
miał obejmować niezależny organ kontroli posiadający specjalne uprawnienia sądownicze do 
dokonywania oceny, jest niezgodna z zasadą pomocniczości. Dotyczy to również propozycji, 
by ten niezależny organ kontroli zatwierdzał wyjątki od zaproponowanych zasad pobierania 
opłat.

Zdaniem Riksdagu do obowiązków każdego państwa członkowskiego powinno należeć 
utworzenie systemu odwołań i oceny decyzji o ponownym wykorzystaniu informacji, a także 
zatwierdzania wyjątków od zaproponowanych zasad pobierania opłat. Zadanie to można 
zrealizować w oparciu o warunki konstytucyjne każdego państwa członkowskiego. Sposób, w 
jaki władze zadanie to zrealizują należy do ich uprawnień krajowych i nie ma powodu, by 
określać na szczeblu UE środki organizacyjne, które powinny zostać podjęte w państwie 
członkowskim.

Riksdag jest również zdania, że skuteczny system odwołań i oceny decyzji o ponownym 
wykorzystaniu informacji oraz kontroli przestrzegania zasady pobierania opłat można 
osiągnąć najlepiej za pomocą przepisów krajowych.

Zdaniem Riksdagu Komisja powinna wysunąć nowy wniosek analogiczny do aktualnie 
analizowanego, z tą jednak różnicą, że forma odwołań i oceny, a także zatwierdzania 
wyjątków od zasad pobierania opłat nie powinna być regulowana na szczeblu UE.


