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Teema: Rootsi parlamendi põhjendatud arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ettepanekut võtta vastu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu-
ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Rootsi parlamendi põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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ET

LISA

Rootsi parlamendi põhjendatud arvamus

Rootsi valitsus on seisukohal, et mitmed kavandatud meetmed aitaksid turvet tulemuslikult 
suurendada nii ELi kui ka riikide tasandil. Valitsus peab aga direktiivi eelnõus esitatud 
ettepanekuid liiga laialdaseks ja kaugeleulatuvaks ning eeldatavaid tulemusi arvestades 
ebaproportsionaalselt kulukaks. Pealegi puudutavad need ettepanekud ühiskonna mitmeid eri 
sektoreid ja tasandeid. Direktiivi ettepanekute põhisuundumus peaks olema selline, et neid 
saaks rakendada liikmesriikide olemasolevatest eeltingimustest lähtudes. Seetõttu ei tohiks 
meetmete rakendamine olla kohustuslik.

Valitsuse üldine järeldus on järgmine: võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrget taset kogu Euroopa 
Liidus ei ole võimalik saavutada ELi tasandi kohustuslike õigusnormidega. Võrgu- ja 
infoturvet liidu ulatuses saab paremini edendada mittekohustuslike meetmete, liikmesriikide 
koostöö ja aktiivsete riiklike meetmete abil. Valitsus kahtleb, kas töö riiklike strateegiate 
vallas muutuks tänu ELi õigusnormidele tulemuslikumaks. Lisaks nõuab tõhus võrgu- ja 
infoturve sageli kiiret tegutsemist kohalikul tasandil, mitte niivõrd liidukeskseid 
koordineeritud meetmeid.

Rootsi parlament jagab valitsuse seisukohta. Parlament leiab, et direktiivi eelnõus esitatud 
meetmed, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus, 
peaksid kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega jääma iga liikmesriigi enda otsustada. Rootsi 
parlament on seisukohal, et komisjoni ettepanek COM(2013)48 on subsidiaarsuse 
põhimõttega vastuolus.


