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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 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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ANEXĂ

Aviz motivat

Propunerea de directivă a Comisiei privind achizițiile publice (COM(2011) 896 final), care 
este prezentată în avizul Comisiei pentru finanțe 2011/12:FiU50, a fost examinată de 
parlamentul suedez (Riksdag) din perspectiva aplicării principiului subsidiarității.

Parlamentul salută propunerea Comisiei și se pronunță în general în favoarea propunerii de 
revizuire a directivei care, în numeroase aspecte, este conformă cu răspunsul Suediei la cartea 
verde care constituie baza examinării.

Guvernul și parlamentul sunt de acord că părțile propunerii referitoare la supraveghere și 
orientare sunt importante. Conform opiniei parlamentului, fiecare stat membru ar trebui să 
aibă sarcina de a institui un sistem de supraveghere și un centru de cunoaștere pentru sprijin și 
orientare. Acest sistem ar putea fi instituit în funcție de condițiile constituționale în vigoare în 
fiecare stat membru. Modalitatea în care autoritățile ar trebui să fie organizate ține de 
responsabilitatea națională și nu există motiv pentru a prescrie la nivel UE ce măsuri 
organizaționale ar trebui luate într-un stat membru.

Sisteme efective pentru supraveghere și centre de cunoaștere pot fi create cel mai bine prin 
reguli naționale. Fiecare stat membru are propriile lui condiții constituționale. De aceea, 
parlamentul consideră că propunerea, în părțile referitoare la supraveghere, educație, orientare 
și sprijin acordat autorităților contractante și întreprinderilor, încalcă principiul subsidiarității.

În opinia parlamentului, Comisia ar trebui să prezinte o nouă propunere, care să corespundă 
propunerii examinate, cu modificarea ca sistemele de supraveghere și centrele de cunoaștere 
pentru sprijin și orientare să nu fie reglementate la nivel UE. 


