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og informationssikkerhed i hele EU
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag om det 
ovennævnte forslag.
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Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag

Regeringen mener, at flere af de foreslåede foranstaltninger effektivt kan bidrage til øget 
sikkerhed på europæisk og nationalt plan. Regeringen mener dog, at forslagene i direktivet er 
alt for omfattende, vidtgående og uforholdsmæssigt dyre i forhold til, hvad der kan forventes 
at blive opnået. Forslagene vedrører desuden flere sektorer og niveauer i samfundet. En 
grundlæggende tilgang bør være, at forslagene i direktivet gennemføres ud fra de 
forudsætninger, som findes i de respektive medlemsstater. Det bør derfor ikke være 
obligatorisk at gennemføre foranstaltningerne.

Regeringens generelle vurdering er, at målsætningen om et højt fælles niveau for net- og 
informationssikkerhed i hele EU ikke nås ved hjælp af obligatorisk lovgivning på EU-plan. 
Styrkelse af EU's fælles net- og informationssikkerhed kan snarere opnås via ikke-
obligatoriske foranstaltninger, samordning mellem medlemsstaterne og aktivt nationalt 
arbejde. Regeringen mener, at det er tvivlsomt, hvordan arbejdet med nationale 
foranstaltninger skulle blive mere effektivt ved hjælp af lovgivning på EU-plan. Desuden 
kræver effektive net- og informationssikkerhedsforanstaltninger ofte en hurtig lokal indsats 
frem for en EU-centraliseret samordnet indsats.

Riksdagen tilslutter sig regeringens holdning. Riksdagen mener, at den slags foranstaltninger, 
som foreslås i direktivforslaget, til at sikre et højt fælles niveau for net- og 
informationssikkerhed i EU, bør være den enkelte medlemsstats ansvar i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet. Riksdagen mener derfor, at Kommissionens forslag i 
COM(2013)0048 er i modstrid med nærhedsprincippet.


