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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Pagrįsta nuomonė

Švedijos Riksdagas, atsižvelgdamas į subsidiarumo principo taikymą, išnagrinėjo Finansų 
komiteto ataskaitoje 2011/12:FiU45 išnagrinėtą Europos Komisijos pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešųjų pirkimų (COM(2011) 0895 final).

Riksdagas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir iš esmės pritaria direktyvos 
persvarstymui, nes toks persvarstymas daugeliu aspektų sutampa su Švedijos pozicija dėl 
žaliosios knygos, kuria remiantis pervarstoma direktyva.

Vyriausybė ir parlamentas mano, kad svarbios pasiūlymo dalys, kuriose aptariamos priežiūros 
įstaigos ir rekomendacijos. Tačiau Riksdago nuomone, užduotis sukurti priežiūros įstaigų ir 
žinių centrų sistemą, per kurią būtų teikiama pagalba ir rekomendacijos, turėtų priklausyti 
kiekvienai valstybei narei. Tokią sistemą galima pritaikyti pagal atitinkamas konkrečios 
valstybės narės konstitucines nuostatas. Kompetencija nustatyti įstaigų organizavimo tvarką 
priklauso valstybėms narėms, todėl nėra jokios priežasties ES lygmeniu nustatyti, kokių 
organizacinių priemonių reikia imtis valstybėje narėje.

Taigi veiksmingas priežiūros įstaigų ir žinių centrų sistemas geriausiai galima sukurti 
remiantis nacionalinėmis taisyklėmis. Kiekviena valstybė narė turi atitinkamas konstitucijoje 
nustatytas bendras sąlygas. Taigi Riksdagas mano, kad pasiūlymo dalys, kuriose aptariama 
pirkėjų ir įmonių priežiūra, mokymai, šiems subjektams teikiamos rekomendacijos ir pagalba, 
pažeidžia subsidiarumo principą.

Riksdagas mano, kad Komisija turėtų pateikti išnagrinėtam pasiūlymui prilygstantį naują 
pasiūlymą, tačiau jame turi būti pakeistos tam tikros nuostatos, kad priežiūros įstaigų ir žinių 
centrų sistema, per kurią būtų teikiama pagalba ir rekomendacijos, nebūtų reglamentuojama 
ES lygmeniu.


