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Θέμα : Αιτιολογημένη γνώμη του Σουηδικού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για 
την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε 
ολόκληρη την Ένωση
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
υποβάλει στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν 
λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωση των μελών, αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της 
Σουηδίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του Σουηδικού Κοινοβουλίου

Η κυβέρνηση φρονεί ότι μια σειρά προτεινόμενων μέτρων μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά 
στην ενίσχυση της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η κυβέρνηση 
πιστεύει ότι οι διατάξεις της οδηγίας είναι υπερβολικά εκτενείς και ευρείες και το κόστος 
τους είναι δυσανάλογο σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εξάλλου, οι διατάξεις 
αφορούν διάφορους τομείς και επίπεδα εντός της κοινωνίας. Είναι θεμελιώδες οι προτάσεις 
της οδηγίας να εφαρμόζονται βάσει των προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος. 
Ως εκ τούτου, η εφαρμογή των σχετικών μέτρων δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.

Η κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο στόχος της διασφάλισης ενός κοινού υψηλού 
επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών στην Ένωση δεν θα επιτευχθεί με τη 
θέσπιση δεσμευτικών νομοθετικών διατάξεων σε επίπεδο ΕΕ. Η κοινή ασφάλεια των δικτύων 
και των πληροφοριών στην Ένωση μπορεί να ενισχυθεί πιο αποτελεσματικά με την εφαρμογή 
μη δεσμευτικών μέτρων, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και την ανάληψη δράσης 
σε εθνικό επίπεδο. Η κυβέρνηση αμφισβητεί το κατά πόσον η ενωσιακή νομοθεσία μπορεί να 
καταστήσει περισσότερο αποτελεσματικό το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο εθνικών 
στρατηγικών. Επιπλέον, η ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών απαιτεί συχνά ταχεία 
δράση σε τοπικό επίπεδο και όχι συντονισμένη δράση επικεντρωμένη σε επίπεδο ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο συμμερίζεται την άποψη της κυβέρνησης. Το Κοινοβούλιο φρονεί ότι τα 
προβλεπόμενα στην οδηγία μέτρα για τη διασφάλιση ενός κοινού υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών στην Ένωση θα πρέπει να εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των επιμέρους κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Το 
Κοινοβούλιο φρονεί, συνεπώς, ότι η πρόταση της Επιτροπής (COM(2013)0048) παραβιάζει 
την αρχή της επικουρικότητας.


