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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Parlamentului (Riksdag) Regatului Suediei 
referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXA 2

Aviz motivat al Riksdag (Parlamentul Regatului Suediei)

Propunerea de directivă a Comisiei de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea 
informațiilor din sectorul public (COM(2011)0877), care face obiectul raportului Comisiei de 
finanțe 2011/12: FiU36 a fost analizată de Riksdag în lumina principiului subsidiarității.

Riksdag salută eforturile continue ale Comisiei de a facilita reutilizarea informațiilor din 
sectorul public. Precum Comisia, Riksdag consideră că încă mai sunt necesare măsuri pentru a 
asigura că reutilizarea informațiilor din sectorul public își poate utiliza potențialul complet.

Cu toate acestea, în opinia Riksdag, propunerea potrivit căreia sistemul de apel din statele 
membre împotriva deciziilor de reutilizare a informațiilor din sectorul public ar trebui să 
implice o autoritate independentă, învestită cu atribuții specifice de reglementare pentru a 
efectua o revizuire, intră în conflict cu principiul subsidiarității. Aceasta se aplică, de 
asemenea, propunerii potrivit căreia această autoritate independentă ar trebui să aprobe scutiri 
de la normele propuse privind tarifarea.

În opinia Riksdag, fiecare stat membru ar trebui să decidă cu privire la instituirea unui sistem 
de apel și de revizuire a deciziilor privind reutilizarea și să aprobe scutirile de la normele 
propuse de tarifare. Acest fapt înseamnă că ar putea fi instituit un astfel de sistem în lumina 
condițiilor constituționale în vigoare în fiecare stat membru. Modalitatea în care autoritățile ar 
trebui să fie organizate ține de responsabilitatea națională și nu există motiv de a prescrie la 
nivel UE ce măsuri organizaționale ar trebui luate într-un stat membru.

În consecință, Riksdag este de opinie că normele naționale sunt cele mai în măsură să instituie 
sisteme eficiente de apel și revizuire a deciziilor privind reutilizarea și supravegherea aplicării 
principiilor de tarifare.

În opinia Riksdag, Comisia ar trebui să depună din nou propunerea, modificând-o astfel încât 
formele de apel și revizuire și aprobarea scutirilor de la principiile de tarifare să nu fie 
reglementate la nivel UE.


