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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Švedijos parlamento pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Švedijos parlamento (Riksdago) pagrįsta nuomonė

Vyriausybė mano, kad daug pasiūlytų priemonių gali padėti veiksmingai padidinti saugumą 
Europos ir nacionaliniu lygmeniu. Tačiau vyriausybė taip pat mano, kad šia direktyva pateikti 
pasiūlymai yra per išsamūs, per radikalūs ir, palyginti su laukiamais rezultatais, 
neproporcingai brangūs. Be to, pasiūlymai susiję su įvairiais sektoriais ir visuomenės 
sluoksniais. Šia direktyva pateiktais pasiūlymais iš esmės reikėtų siekti, kad juos būtų galima 
įgyvendinti esant tokioms išankstinėms sąlygoms, kokios yra atskirose valstybėse narėse. 
Todėl neturėtų būti privaloma įgyvendinti šias priemones.

Bendra vyriausybės išvada yra ta, kad privalomais teisės aktais ES lygmeniu negalima 
pasiekti aukšto bendro tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygmens visoje Sąjungoje. 
Sąjungos bendrą tinklų ir informacinių sistemų saugumą paprasčiau galima padidinti 
neprivalomomis priemonėmis, valstybių narių bendradarbiavimu ir aktyviomis 
nacionalinėmis priemonėmis. Vyriausybei neaišku, kokiu būdu su nacionalinėmis 
strategijomis susijęs darbas galėtų tapti veiksmingesnis dėl ES teisės aktų. Be to, 
veiksmingoms tinklų ir informacinių sistemų saugumo priemonėms dažnai reikia skubių 
veiksmų vietos lygmeniu, o ne ES centralizuotų koordinuotų veiksmų.

Riksdago nuomonė sutampa su vyriausybės nuomone. Riksdagas mano, kad, laikantis 
subsidiarumo principo, tokio pobūdžio, koks numatytas pasiūlyme dėl direktyvos, priemonės, 
siekiant užtikrinti aukštą bendrą tinklų ir informacinių sistemų lygį Sąjungoje, turėtų 
priklausyti kiekvienos valstybės narės atsakomybės sričiai. Todėl Riksdagas mano, kad 
Komisijos pasiūlymas COM(2013) 0048 pažeidžia subsidiarumo principą.


