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Przedmiot: Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na 
celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i 
informacji w obrębie Unii
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie proszeni są o zapoznanie się z uzasadnioną opinią szwedzkiego Riksdagu w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia parlamentu Królestwa Szwecji, Riksdagu

Rząd Szwecji jest zdania, że wiele z proponowanych środków może skutecznie przyczynić się 
do poprawy bezpieczeństwa na szczeblu europejskim i krajowym. Uważa on jednak, że 
propozycje zawarte w dyrektywie są zbyt wszechstronne, daleko idące i wiążą się z 
nieproporcjonalnie wysokimi kosztami w stosunku do spodziewanych rezultatów. Dotyczą 
one ponadto wielu sektorów i poziomów społeczeństwa. Środki proponowane w dyrektywie 
powinny co do zasady być wprowadzane w oparciu o warunki panujące w poszczególnych 
państwach członkowskich. Zatem ich wprowadzanie nie powinno być obowiązkowe.

Ogólnie rzecz biorąc rząd ocenia, że celu zagwarantowania wspólnego wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii nie można osiągnąć za pomocą wiążących 
przepisów na szczeblu UE. Wzmocnienie wspólnego unijnego poziomu bezpieczeństwa sieci 
i informacji można raczej osiągnąć za pomocą środków niewiążących, w drodze współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi oraz aktywnych działań na szczeblu krajowym. Rząd 
poddaje w wątpliwość, czy praca nad strategiami krajowymi może być skuteczniejsza dzięki 
prawodawstwu na szczeblu UE. Ponadto skuteczne środki zapewnienia bezpieczeństwa sieci i 
informacji wymagają często szybkiego działania na szczeblu krajowym, nie zaś 
skoordynowanych, scentralizowanych działań na szczeblu UE.

Riksdag podziela opinię rządu. Jest on zdania, że wszelkie działania w rodzaju tych 
zaproponowanych w projekcie dyrektywy dotyczące środków zapewnienia wspólnego 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci w Unii Europejskiej powinny leżeć w gestii 
poszczególnych państw członkowskich zgodnie z zasadą pomocniczości. Riksdag uznaje 
zatem, że wniosek Komisji zawarty w dokumencie COM(2013)0048 jest niezgodny z zasadą 
pomocniczości.


