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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas 
dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam pamatotu 
atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.

Pielikumā zināšanai pievienots Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums

Valdība uzskata, ka vairāki ierosinātie pasākumi var efektīvi uzlabot drošību Eiropas un 
valstu līmenī. Tomēr valdība pauž viedokli, ka ierosinājumi direktīvā ir pārāk visaptveroši, 
tālejoši un nesamērīgi dārgi saistībā ar sagaidāmajiem rezultātiem. Turklāt priekšlikums 
attiecas uz dažādām sabiedrības nozarēm un līmeņiem. Šīs direktīvas priekšlikumu 
pamatmērķim vajadzētu būt pasākumu īstenošanai, pamatojoties uz priekšnoteikumiem, kas 
pastāv attiecīgajās dalībvalstīs. Tāpēc šo pasākumu īstenošanai nevajadzētu būt obligātai.

Valdības novērtējuma kopsavilkumā secināts, ka mērķis panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un 
informācijas drošību visā Savienībā nav sasniedzams ar saistošiem tiesību aktiem Savienības 
līmenī. Kopējo Savienības tīklu un informācijas drošību var drīzāk sasniegt ar nesaistošiem 
pasākumiem, īstenojot dalībvalstu sadarbību un aktīvi darbojoties valsts līmenī. Valdība 
uzskata, ka pastāv zināmas šaubas attiecībā uz to, kā darbs valstu stratēģiju īstenošanā varētu 
būt efektīvāks, izmantojot ES līmeņa tiesību aktus. Turklāt tīklu un informācijas drošībai bieži 
vien nepieciešama ātra reakcija vietējā mērogā, nevis centralizēta koordinēta Savienības 
rīcība.

Riksdāgs atbalsta valdības sniegto atzinumu. Riksdāgs uzskata, ka visiem pasākumiem, kuri 
ierosināti direktīvas priekšlikumā un ar kuriem nodrošina vienādi augsta līmeņa tīklu un 
informācijas drošību Savienībā, vajadzētu būt vienīgi katras dalībvalsts atbildībā saskaņā ar 
subsidiaritātes principu. Ņemot to vērā, Riksdāgs uzskata, ka Komisijas priekšlikums 
(COM(2013)0048) ir pretrunā ar subsidiaritātes principu.


