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Odbor za pravne zadeve
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OBVESTILO POSLANCEM
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Zadeva: Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi 
informacij javnega sektorja.
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal švedski 
parlament.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje parlamenta Kraljevine Švedske

Švedski parlament je proučil predlog Komisije o direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja 
(COM(2011)0877), ki je predmet poročila odbora za finance št. 2011/12: FiU36, z vidika 
načela subsidiarnosti.

Švedski parlament pozdravlja nenehna prizadevanja Komisije, da bi olajšala ponovno uporabo 
informacij javnega sektorja. Tako kot Komisija tudi on meni, da so za uresničitev celotnega 
potencial ponovne uporabe informacij javnega sektorja še vedno potrebni ukrepi.

Meni pa tudi, da je predlog, s katerim bi se v pritožbene mehanizme držav članic zoper 
odločitve o ponovni uporabi informacij javnega sektorja vključili neodvisen organ, ki bi imel 
specifična regulativna pooblastila za opravljanje revizij, v nasprotju z načelom subsidiarnosti. 
To velja tudi za predlog, da bi ta neodvisni organ odobravala izvzetje iz plačila po 
predlaganih pravilih o plačilu.

Po mnenju švedskega parlamenta bi morala vsaka država članica vzpostaviti mehanizem za 
pritožbe zoper odločitve o ponovni uporabi informacij javnega sektorja in za njihovo revizijo 
ter za odobritev izvzetja iz plačila po predlaganih pravilih o plačilu. To bi pomenilo, da bi se 
lahko tak mehanizem vzpostavil v skladu s prevladujočimi ustavnimi pogoji v posamezni 
državi članici. Organiziranost organov je vprašanje, ki je v nacionalni pristojnosti, zato ni 
nikakršnega vzroka, da bi na ravni Evropske unije predpisali, kakšne organizacijske ukrepe 
naj sprejeme neka država članica.

Švedski parlament zato meni, da bi za zagotovitev učinkovitih mehanizmov pritožb in revizij 
v zvezi z odločitvami o ponovni uporabi informacij ter za nadzor uporabe načel zaračunavanja 
najboljše dosegli z nacionalnimi pravili.

Po mnenju švedskega parlamenta, bi morala Komisija predlog ponovno predložiti ter ga 
spremeniti tako, da oblike pritožb in revizij ter odobritev izvzetja iz plačila ne bodo urejene na 
ravni Evropske unije.


