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Betreft: Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een 
hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie 
te waarborgen
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag

De Zweedse regering is van oordeel dat een aantal van de voorgestelde maatregelen een 
doeltreffende bijdrage kan leveren aan de verbetering van de beveiliging op Europees en 
nationaal niveau. De regering is echter van mening dat onderhavig voorstel voor een richtlijn 
te veelomvattend en ambitieus is en te hoge kosten met zich meebrengt in verhouding tot de te 
verwachten resultaten. Bovendien hebben de voorstellen betrekking op verschillende sectoren 
en niveaus in de samenleving. Bij de uitvoering van de in de richtlijn vervatte voorstellen zou 
de situatie in de verschillende lidstaten als uitgangspunt moeten gelden. Uitvoering van de 
maatregelen zou derhalve niet verplicht moeten zijn.

De algehele conclusie van de regering is dat de beoogde doelstelling, het waarborgen van een 
hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de hele Unie, niet 
bereikt zal worden door middel van bindende voorschriften op EU-niveau. Verbetering van de 
gemeenschappelijke netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie kan veel beter gerealiseerd 
worden door niet-bindende maatregelen, samenwerking tussen de lidstaten en een actieve 
inzet op het niveau van de lidstaten. Volgens de regering is het onduidelijk hoe wetgeving op 
EU-niveau de doeltreffendheid van nationale strategieën ten goede zou kunnen komen. 
Bovendien is op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging snelle actie op lokaal 
niveau meestal doeltreffender dan centraal gecoördineerd EU-optreden.

De Rijksdag is het met de regering eens. De Rijksdag stelt zich op het standpunt dat het 
subsidiariteitsbeginsel met zich meebrengt dat maatregelen als bedoeld in het voorstel voor 
een richtlijn houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen, tot de eigen verantwoordelijkheid van de 
lidstaten behoren. De Rijksdag is derhalve van oordeel dat het voorstel van de Commissie 
(COM(2013)0048) niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.


