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Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající se návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně 
bezpečnosti sítí a informací v Unii
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající 
se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu

Vláda se domnívá, že řada navrhovaných opatření může účinně pomoci zvýšit bezpečnost na 
evropské i vnitrostátní úrovni. Návrhy obsažené ve směrnici však vláda pokládá za příliš 
komplexní, dalekosáhlá a vzhledem k očekávaným výsledkům za neúměrně nákladné. Tyto 
návrhy se navíc týkají různých oblastí a úrovní ve společnosti. Zásadním cílem návrhů ve 
směrnici by mělo být, aby byly uskutečňovány na základě výchozích podmínek v jednotlivých 
členských státech. Nemělo by tedy být povinností tato opatření provést.

Celkový závěr vlády zní, že daného cíle, tj. zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí 
a informací v Unii, se formou závazných právních předpisů na úrovni EU nepodaří dosáhnout. 
Společnou bezpečnost sítí a informací v Unii lze úspěšněji zvyšovat nepovinnými opatřeními, 
spoluprací mezi členskými státy a aktivními opatřeními na vnitrostátní úrovni.  Vláda má 
pochybnosti o tom, jak by se práce na vnitrostátních strategiích dala zefektivnit díky právním 
předpisům EU. Mimoto, má-li být účinně zajištěna bezpečnost sítí a informací, často to 
vyžaduje rychle konat na místní úrovni – koordinovaný postup řízený centrálně na úrovni EU 
není tou správnou cestou.

Parlament je v tomto náhledu s vládou zajedno. Domnívá se, že o takových opatřeních, jaká 
stanoví návrh směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a 
informací v Unii, by měl v souladu se zásadou subsidiarity rozhodovat každý členský stát 
individuálně. Parlament se proto domnívá, že návrh Komise COM(2013) 48 není v souladu se 
zásadou subsidiarity.


