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OZNÁMENIE POSLANCOM
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Vec: Odôvodnené stanovisko Švédskeho parlamentu k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti 
sietí a informácií v Únii
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Švédskeho parlamentu k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdagen)

Vláda sa domnieva, že viaceré navrhované opatrenia môžu účinne pomôcť pri zvyšovaní 
bezpečnosti na európskej a vnútroštátnej úrovni. Napriek tomu je však toho názoru, že návrhy 
v smernici sú príliš komplexné, ďalekosiahle a neprimerane nákladné vo vzťahu k 
predpokladaným výsledkom. Návrhy sa okrem toho týkajú rozličných sektorov a úrovní v 
spoločnosti. Základným cieľom by malo byť vykonávanie návrhov smernice na základe 
východiskových predpokladov v jednotlivých členských štátoch. Preto by vykonávanie 
opatrení nemalo byť povinné.

Vláda dospela k všeobecnému záveru, že cieľ zaistiť bezpečnosť sietí a informácií na vysokej 
úrovni v celej Únii sa nedosiahne prostredníctvom záväzných právnych predpisov na úrovni 
EÚ. Posilnenie spoločnej bezpečnosti sietí a informácií v Únii možno skôr dosiahnuť 
prostredníctvom nepovinných opatrení, spolupráce medzi členskými štátmi a aktívnymi 
opatreniami na vnútroštátnej úrovni. Podľa vlády je otázne, akým spôsobom by mali právne 
predpisy EÚ zvýšiť efektívnosť práce na vnútroštátnych stratégiách. Okrem toho si účinné 
opatrenia v oblasti bezpečnosti sietí a informácií často vyžadujú skôr rýchle konanie na 
miestnej úrovni než centralizovanú koordinovanú činnosť na úrovni EÚ.

Švédsky parlament súhlasí s týmto stanoviskom vlády. Švédsky parlament sa domnieva, že 
o opatreniach takého druhu, aké sú navrhnuté v návrhu smernice o opatreniach na 
zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii, by v súlade so zásadou 
subsidiarity rozhodovať jednotlivé členské štáty. Švédsky parlament sa preto domnieva, že 
návrh Komisie COM(2013) 48 nie je v súlade so zásadou subsidiarity.


