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Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
мерки за гарантиране на високо ниво на мрежова и информационна 
сигурност в Съюза
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Риксдага на Кралство Швеция, 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция

Правителството смята, че някои от предложените мерки могат действително да 
помогнат за увеличаване на сигурността на европейско и на национално равнище. 
Въпреки това правителството счита предложенията в директивата за твърде 
всеобхватни, задълбочени и свързани с непропорционално високи разходи по 
отношение на очакваните резултати. Освен това предложенията се отнасят до различни 
сектори и равнища в обществото. Основна цел следва да бъде предложенията в 
директивата да се прилагат въз основа на предварителните условия, които съществуват 
в съответните държави членки. Поради това не следва да бъде задължително да се 
прилагат мерките.

Общото заключение на правителството е, че целта за високо ниво на мрежова и 
информационна сигурност в Съюза няма да бъде постигната чрез задължително 
законодателство на равнище ЕС. Общата мрежова и информационна сигурност на 
Съюза може да бъде засилена по-лесно чрез незадължителни мерки, сътрудничество 
между държавите членки и активни мерки на национално равнище. Правителството 
счита, че е съмнително как дейността на националните стратегии би могла да стане по-
ефективна благодарение на законодателството на ЕС. В допълнение, ефективната 
мрежова и информационна сигурност често изисква бързи действия на местно равнище, 
а не централно координирани действия на равнище ЕС.

Парламентът споделя становището на правителството. Парламентът счита, че мерки от 
вида, който предвижда предложението за директива относно мерки за гарантиране на 
високо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза, трябва да влизат в кръга 
на индивидуалната компетентност на всяка държава членка в съответствие с принципа 
на субсидиарност. Следователно Парламентът счита, че предложението на Комисията 
COM(2013)0048 нарушава принципа на субсидиарност.


