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Zadeva: Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke ravni varnosti omrežij in 
informacij v Uniji
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal švedski 
parlament.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta

Vlada meni, da lahko nekateri predlagani ukrepi učinkovito prispevajo k večji varnosti na 
evropski in nacionalni ravni. Kljub temu pa vlada ugotavlja, da so predlogi v direktivi preveč 
obširni, daljnosežni in glede na pričakovane učinke nesorazmerno dragi. Poleg tega predlogi 
zadevajo različne sektorje in ravni družbe. Osnovni cilj bi moral biti izvajanje predlogov iz 
direktive na podlagi že obstoječih pogojev v posameznih državah članicah. Zato izvajanje 
ukrepov ne bi smelo biti obvezno.

Vlada na splošno ugotavlja, da cilj visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji 
ne bo dosežen z zavezujočo zakonodajo na ravni EU. Skupna varnost omrežja in informacij v 
Uniji se lahko prej izboljša z neobveznimi sredstvi, sodelovanjem med državami članicami in 
dejavnimi nacionalnimi ukrepi. Po mnenju vlade je vprašljivo, kako lahko delo v okviru 
nacionalnih strategij postane bolj učinkovito po zaslugi zakonodaje EU. Poleg tega je za 
učinkovito varnost omrežij in informacij pogosto potrebno hitro ukrepanje na lokalni ravni in 
ne centralizirano usklajeno ukrepanje na ravni EU.

Parlament se z vlado strinja. Meni, da bi morali biti v skladu z načelom subsidiarnosti ukrepi, 
kakršne določa predlog o direktivi o ukrepih za zagotavljanje visoke ravni varnosti omrežij in 
informacij v Uniji, odgovornost vsake države članic posebej. Parlament zato meni, da predlog 
Komisije COM(2013)48 krši načelo subsidiarnosti.


