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Asia: Ruotsin parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja 
tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta
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Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto

Ruotsin hallitus katsoo, että useat esitetyistä ehdotuksista voivat edistää tehokkaasti 
turvallisuutta Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla. Ruotsin hallitus katsoo kuitenkin, että 
direktiiviin sisältyvät ehdotukset ovat liian laajoja, pitkälle meneviä ja suhteettomia 
kustannuksia aiheuttavia verrattuna siihen, mitä voidaan odottaa saavutettavaksi. Lisäksi 
ehdotus koskee muita asiaan liittyviä aloja ja yhteiskunnan tasoja. Tärkeimpänä suuntaviivana 
on oltava, että direktiiviin sisältyvät ehdotukset pannaan täytäntöön asianomaisen jäsenvaltion 
valmiuksien mukaisesti. Näin ollen toimenpiteiden toteuttaminen ei voi olla pakollista.

Edellä mainitun perusteella Ruotsin hallitus katsoo, että koko unionin alueella tavoitteena 
olevaa korkeatasoista verkko- ja tietoturvaa ei voida toteuttaa velvoittavan EU:n tason 
lainsäädännön avulla. Unionin yhteistä korkeatasoista verkko- ja tietoturvaa vahvistetaan 
tehokkaammin vapaaehtoisilla toimilla, jäsenvaltioiden välisellä yhteistyöllä ja aktiivisilla 
kansallisilla toimilla. Ruotsin hallitus pitää kyseenalaisena, missä määrin kansallisia 
strategioita voidaan tehostaa EU:n tason lainsäädännöllä. Lisäksi tehokkaat verkko- ja 
tietoturvatoimet voidaan varmistaa paljon tehokkaammin nopeilla paikallisen tason toimilla 
kuin EU:n yhteisillä ja yhdenmukaisilla toimilla.

Ruotsin valtiopäivät yhtyy hallituksen kantaan. Ruotsin valtiopäivät katsoo, että 
direktiiviehdotuksessa ehdotettujen toimien, joiden tarkoituksena on varmistaa 
yhdenmukainen verkko- ja tietoturvan korkea taso EU:n alueella, on kuuluttava kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Ruotsin valtiopäivät katsoo näin 
ollen, että komission ehdotus COM(2013)0048 on ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa.


