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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Parlamentului suedez referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Aviz motivat al Parlamentului suedez (Riksdag)

Guvernul consideră că o serie din măsurile propuse pot contribui efectiv la mărirea securității 
la nivel european și național. Cu toate acestea, guvernul consideră propunerile din directivă ca 
fiind prea cuprinzătoare, prea largi și în mod disproporționat costisitoare în comparație cu 
rezultatele anticipate. Mai mult, propunerile privesc diferite sectoare și niveluri din cadrul 
societății. Implementarea propunerilor din directivă pe baza condițiilor prealabile existente în 
statele membre respective ar trebui să constituie un obiectiv fundamental. Prin urmare, 
implementarea măsurilor nu ar trebui să fie obligatorie.

Concluzia generală a guvernului este că obiectivul unui nivel comun ridicat de securitate a 
rețelelor și a informației în Uniune nu va fi atins prin intermediul unei legislații obligatorii la 
nivelul UE. Consolidarea securității rețelelor și a informației în Uniune poate fi realizată mai 
curând prin măsuri neobligatorii, cooperare între statele membre și măsuri active la nivel 
național. Guvernul se îndoiește de faptul că strategiile naționale ar putea deveni mai efective 
datorită legislației UE. În plus, securitatea rețelelor și a informației necesită adesea acțiuni 
rapide la nivel local în locul acțiunilor coordonate și centralizate la nivelul UE.

Parlamentul suedez împărtășește opinia guvernului. Riksdag consideră că măsurile de felul 
celor propuse în propunerea de directivă privind măsurile de asigurare a unui nivel comun de 
securitate a rețelelor și a informației în Uniune ar trebui să fie responsabilitatea fiecărui stat 
membru în conformitate cu principiul subsidiarității. Prin urmare, Riksdag consideră că 
propunerea Comisiei COM(2013) 48 nu respectă principiul subsidiarității.


