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Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento sueco sobre a proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas a garantir um 
elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
competente em matéria de observância do princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Parlamento sueco sobre a 
proposta em referência.
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ANEXO

Parecer fundamentado do Parlamento sueco

O Governo considera que um certo número de medidas da proposta poderão efetivamente 
contribuir para aumentar a segurança a nível europeu e nacional. Contudo, o Governo encara 
as propostas que constam da diretiva como demasiado completas, de alcance excessivo e 
desproporcionadamente dispendiosas em relação aos resultados que se preveem. Além disso, 
as propostas dizem respeito a diversos setores e níveis na sociedade. Deveria ser um objetivo 
fundamental das propostas que constam da diretiva ser implementadas com base nas 
condições prévias que existem nos Estados-Membros em causa. Por conseguinte, não deveria 
ser obrigatório implementar as medidas.

A conclusão global do Governo é que o objetivo de um nível comum elevado de segurança 
das redes e da informação em toda a União não será alcançado através de legislação 
obrigatória a nível da UE. A segurança comum das redes e das informações da União pode 
mais facilmente ser promovida através de medidas não obrigatórias, da cooperação entre os 
Estados-Membros e de medidas nacionais ativas. O Governo considera duvidoso que os 
trabalhos sobre estratégias nacionais se possam tornar mais eficazes graças a legislação da 
UE. Além disso, uma efetiva segurança das redes e das informações requer frequentemente 
uma atuação célere a nível local, e não uma ação coordenada e centralizada a nível da UE.

O Parlamento partilha da opinião do Governo. O Parlamento considera que medidas do tipo 
das que figuram na proposta de diretiva sobre medidas para garantir um elevado nível comum 
de segurança das redes e da informação em toda a União deveriam ser da responsabilidade 
individual de cada Estado-Membro, em conformidade com o princípio da subsidiariedade. O 
Parlamento considera portanto que a proposta da Comissão COM(2013) 48  viola o princípio 
da subsidiariedade.


