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Tárgy: A svéd parlament indokolással ellátott véleménye a hálózat- és 
információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó 
intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a svéd Parlamentnek a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye

A kormány úgy ítéli meg, hogy a javasolt intézkedések közül több is hatékonyan 
hozzájárulhat az európai és nemzeti szintű biztonság növeléséhez. A kormány ugyanakkor 
úgy ítéli meg, hogy az irányelvben foglalt javaslatok túlzottan átfogó jellegűek, 
túlméretezettek és aránytalan mértékű költségeket eredményeznek a várható eredményekhez 
képest. A javaslatok ezenfelül a társadalom több ágát és szintjét is érintik. Alapvető 
orientációnak kellene tekinteni, hogy az irányelvben foglalt javaslatokat az adott tagállamok 
feltételeinek megfelelően hajtják végre.  Az intézkedések végrehajtása ezért nem lehet 
kötelező.

A kormány összefoglaló megítélése szerint a hálózat- és információbiztonság magas uniós 
szintjének biztosítása mint célkitűzés nem valósítható meg uniós szintű, kötelező erejű 
jogszabályok útján. Az Unió közös hálózat- és információbiztonságának megerősítése sokkal 
inkább nem kötelező jellegű intézkedések, a tagállamok közötti együttműködés és tevékeny 
tagállami munka révén érhető el. A kormány megítélése szerint kétséges, hogy az uniós szintű 
jogszabályok révén milyen módon válhat hatékonyabbá a nemzeti stratégiákkal kapcsolatos 
munka. Emellett a hatékony hálózat- és információbiztonsági intézkedések gyakran gyors, 
helyi reagálást, nem pedig uniós szinten központosított, összehangolt fellépést tesznek 
szükségessé.

A svéd parlament egyetért a kormány véleményével. A svéd parlament úgy véli, hogy azok a 
fajta intézkedések, amelyek a hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban 
egységesen magas szintjére vonatkozó intézkedésekről szóló irányelvre irányuló javaslatban 
szerepelnek, a szubszidiaritás elvének megfelelően az egyes tagállamok hatáskörébe kell 
tartozniuk. Ennélfogva a svéd parlament megítélése szerint a COM(2013)0048 bizottsági 
javaslat ellentétes a szubszidiaritás elvével.


