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Objecto: Parecer fundamentado do Riksdag (Parlamento) do Reino da Suécia sobre a 
proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 
2003/98/CE relativa à reutilização de informações do setor público
COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD)

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado do Riksdag do Reino da Suécia sobre a proposta em referência.
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ANEXO 2

Parecer fundamentado emitido pelo Riksdag do Reino da Suécia

A proposta de diretiva que altera a Diretiva 2003/98/CE relativa à reutilização de informações 
do setor público (COM(2011)0877), apresentada pela Comissão e objeto do relatório 2011/12: 
FiU36 da Comissão das Finanças foi analisada pelo Riksdag à luz do princípio da 
subsidiariedade.

O Riksdag saúda os esforços contínuos da Comissão no sentido de facilitar a reutilização de 
informações do setor público. À semelhança da Comissão, também o Riksdag considera ser 
ainda necessário tomar medidas que assegurem a possibilidade de a reutilização de 
informações do setor público realizar todo o seu potencial.

Contudo, conforme o parecer do Riksdag, a proposta, segundo a qual as vias de recurso 
existentes nos Estados-Membros contra as decisões sobre a reutilização de informações do 
setor público devem envolver uma entidade reguladora independente dotada de competências 
regulamentares específicas para proceder a uma revisão, viola o princípio da subsidiariedade. 
O mesmo se aplica à proposta que defende que essa autoridade independente deveria aprovar 
derrogações às normas previstas em matéria de tarifação.

De acordo com o parecer do Riksdag, cada Estado-Membro deveria poder estabelecer um 
mecanismo de recurso e revisão das decisões relativas à reutilização e aprovar derrogações às 
normas previstas no domínio da tarifação. Dessa forma, tal mecanismo poderia ser 
desenvolvido à luz dos princípios constitucionais prevalecentes em cada Estado-Membro. A 
organização destas entidades é da responsabilidade nacional, não existindo qualquer motivo 
para a prescrição, a nível da UE, das medidas organizacionais a adotar em cada 
Estado-Membro.

Consequentemente, o Riksdag considera que os sistemas de recurso e revisão das decisões 
relativas à reutilização e de controlo da aplicação dos princípios de tarifação são suscetíveis 
de ser alcançados da melhor forma através de normas nacionais.

Segundo o Riksdag, a Comissão deve reapresentar a proposta, alterando-a de modo a que as 
formas de recurso, revisão e aprovação das derrogações aos princípios de tarifação não sejam 
regulamentadas a nível da UE.


