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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Риксдага на Кралство Швеция относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по 

отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните 

общности 

 (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Риксдагът на Кралство Швеция е изпратил мотивирано становище, което е приложено 

към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за регламент. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорта  

2016/17:TU7 

 

Разглеждане, в контекста на принципа на субсидиарност, на  

предложението на Комисията по отношение на насърчаването на  

свързаността с интернет в местните общности 

 

 

Обобщение 
 

С настоящото становище комисията на Риксдага разглежда предложението на 

Европейската комисия за регламент за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и 

(ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в 

местните общности (COM(2016) 589). 

Тъй като редица аспекти на предложението са неясни поради отсъствието на 

дългосрочна оценка на въздействието, като например на въздействието на 

предложението върху конкуренцията и бъдещите потребности от финансиране, и по 

тази причина възниква загриженост във връзка с мотивите на Комисията, комисията 

счита, че предложението е несъвместимо с принципите на субсидиарност и 

пропорционалност. 

Поради това парламентарната комисия предлага на Риксдага да издаде мотивирано 

становище до председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията в 

съответствие с член 10, параграф 3 от Правилника за дейността на Риксдага. 

 

 

Разглежданото предложение 

Предложение на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на 

насърчаването на свързаността с интернет в местните общности 
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Представяне на темата 

 

Предмет и разглеждане 

 

На Риксдага беше дадена възможност да представи мотивирано становище относно 

предложението на Комисията за регламент за изменение на регламенти (ЕС) 

№ 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с 

интернет в местните общности (COM(2016)589). Събранието отнесе предложението на 

Комисията до комисията по транспорта на 6 октомври 2016 г. Крайният срок за 

изпращане на мотивирано становище е 30 ноември 2016 г. 

На 19 октомври 2016 г. Министерството на предприемачеството, енергетиката и 

комуникациите представи обяснителен меморандум (2016/17: FPM15), в който се 

представя становището на правителството относно съвместимостта на предложението с 

принципа на субсидиарност, и този меморандум осигури допълнителна информация по 

темата на заседанието на комисията от 10 ноември. Министерството на 

предприемачеството, енергетиката и комуникациите представи допълнителен 

меморандум на 11 ноември, който дава допълнителна информация относно аспектите 

на субсидиарността и пропорционалността на предложението. 

 

Контекст 

 

В контекста на текущата промяна на парадигмата в областта на цифровите технологии 

Комисията предложи в съобщението „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ 

(COM(2015) 192) цялостно преосмисляне на законодателството относно електронните 

съобщения през 2016 г. Този преглед доведе до предложение за Европейски кодекс за 

електронните съобщения (COM(2016) 590), което установява нова цел за повсеместна и 

неограничена свързаност с интернет. В предложението се посочва, че всички граждани 

на ЕС имат право на функционираща интернет връзка, поне във фиксирано 

местоположение и на достъпна цена. Предложението се придружава от съобщение, 

озаглавено „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — 

към европейско общество на гигабитов интернет“ (COM(2016) 587), в което Комисията 

установява три стратегически цели за свързаност, които трябва да бъдат постигнати 

най-късно през 2025 г. Една от целите е всички основни социално-икономически 

движещи сили, доставчиците на обществени услуги и интензивните в цифрово 

отношение предприятия да имат достъп до интернет връзка с гигабитов капацитет. В 

съобщението Комисията се позовава на протичащата непрекъсната цифрова 

трансформация и посочва, че всички икономически и социални ползи от тази 

трансформация могат да бъдат постигнати само ако Европа успее да осигури 

повсеместно разгръщане и внедряване на мрежи с много голям капацитет както в 

селските, така и в градските райони. 

Предложението за насърчаване на свързаността с интернет в местните общности, което 

е предмет на настоящото становище, следва да се разглежда като допълнение към 

предложението за Европейски кодекс за електронните съобщения и като една от 

множеството мерки, насочени към постигане на поставената цел за свързаност. Целта 

на предложението е да бъде изменена правната рамка за телекомуникациите в 

Механизма за свързване на Европа (МСЕ) чрез изменения на Регламент (ЕС) 

№ 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014 с цел насърчаване на свързаността с 

интернет в местните общности. 
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Понастоящем правната рамка за телекомуникациите в Механизма за свързване на 

Европа допуска само ограничени мерки в подкрепа широколентовите мрежи. Заедно с 

Европейската инвестиционна банка МСЕ предоставя малко финансови средства за 

създаването на инструменти за финансиране на равнище на ЕС. Въпреки това 

Регламентът за Механизма за свързване на Европа и Регламентът относно насоките не 

обхващат подкрепата за инсталиране на локални точки за безжичен достъп за 

публичните органи. 

Комисията отбелязва, че тъй като обществените услуги са основани на интернет и тази 

тенденция бележи непрестанно нарастване, публичната администрация изисква 

гигабитова свързаност, за да може да осигурява непрекъснатост на услугите за 

гражданите и предприятията. Гигабитовата свързаност е от значение също така за 

транспортните възли, тъй като новаторските приложения улесняват интермодалния 

транспорт. Освен това безжичният достъп до интернет в различни места за достъп, като 

например библиотеки, болници и училища, би могъл да поощрява  познаването и 

търсенето на гигабитови интернет връзки. 

 

Основно съдържание на предложението за регламент 

 

Предложението предвижда изменения на правната рамка за телекомуникациите в 

Механизма за свързване на Европа с цел улесняване на финансовата подкрепа за 

изграждането на местни точки за безжичен достъп на места, които са жизненоважни за 

обществото. Комисията привежда и примери за такива точки за достъп, като например 

начални и средни училища, ЖП гари, пристанища и летища, сгради на местни органи, 

университети, научноизследователски центрове, медицински кабинети, здравни 

заведения и стадиони. По-специално в предложението се предвижда механизъм за 

финансиране, чрез който на органите, имащи правомощия за предоставяне на 

обществени услуги, ще се предоставя финансова подкрепа за предоставяне на 

безплатен безжичен интернет (WiFi). Финансирането ще бъде ограничено до случаите, 

когато не съществуват точки за достъп до високоскоростни широколентови услуги. За 

да се гарантира, че дори общностите с ограничени ресурси са включени в цифровия 

пазар, допустимите разходи са в размер до 100% от общите разходи. Тъй като помощта 

за всяка една от тези мерки възлиза на по-малко от 60 000 евро (т.е. от прага, определен 

за безвъзмездни средства с ниска стойност съгласно Финансовия регламент), не се 

очаква предложението да окаже отрицателно влияние върху конкуренцията. Комисията 

също така счита, че ограниченият обхват на всяка точка за достъп ще служи като 

гаранция, че конкуренцията няма да бъде нарушена. Целта е регламентът да се прилага 

за ограничен период от време, а именно между 2017 и 2020 г. Общо 70 млн. евро ще 

бъдат преразпределени в рамките на планираните суми за сектора на 

телекомуникациите по Механизма за свързване на Европа за периода 2017—2019 г., а 

други 50 млн. евро ще бъдат прехвърлени към финансовите средства, предназначени за 

телекомуникационния сектор. 

Целта на предложението е да се насърчава свързаността с интернет в местните 

общности и тяхното по-ефективно интегриране в цифровия пазар. Комисията се надява, 

че предложението ще създаде свързаност на хиляди места и в крайна сметка ще даде 

възможност на публичните агенции да предлагат по-широк набор от услуги, 

приложения и продукти на своите потребители. В допълнение към допълването на 

предлаганите обществени услуги, се очаква предложението да предостави на 

потребителите възможност за първи поглед върху гигабит обществото и за подобряване 
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на техните умения в областта на ИТ. Комисията счита също така, че предложението ще 

доведе до увеличаване на търсенето на широколентова свързаност. 
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Разглеждане на предложението от парламентарната комисия 

 

Основата за оценка в контекста на принципа на субсидиарност 

 

Принципът на субсидиарност е определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. 

Съгласно този член в областите, които не попадат в неговата изключителна 

компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на предвиденото 

действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а 

поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре 

постигнати на равнището на Съюза. Съгласно протокола към Договора от Лисабон 

относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, 

Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да изпращат 

своите проекти на законодателни актове на националните парламенти, така че те да 

могат да преценяват дали дадено предложение е съобразено с принципа на 

субсидиарност. Съгласно член 10, параграф 3 от своя Правилник за дейността 

Риксдагът е задължен да обмисли и прецени дали законодателният акт нарушава този 

принцип. 

Ако националният парламент счита, че въпросният проект не спазва този принцип, той 

може да изпрати мотивирано становище до председателите на Европейския парламент, 

Съвета и Комисията. Това становище трябва да бъде изготвено в срок до осем седмици 

от датата, на която предложението е на разположение на всички официални езици на 

ЕС. 

 

Прилагане на принципа на субсидиарност 

 

Оценката на Комисията 

 

Комисията счита, че предложението е в съответствие с принципите на субсидиарност и 

пропорционалност и се ограничава до областта на трансевропейските 

телекомуникационни мрежи, както е определена в член 170 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

Комисията счита, че предложението ще допринесе за създаването на вътрешен пазар за 

електронни съобщения, в който всички, включително местните общности, ще бъдат 

включени. Комисията посочва, че самите държави членки не могат в достатъчна степен 

да създадат пространство, което да включва целия ЕС, с достъп до висококачествена 

безжична свързаност. Това е така, защото не съществува цялостна стратегия за 

насърчаване на достъпа до безплатна безжична свързаност, в ущърб на потребностите 

на местното население. Съществуващите проекти са фрагментирани и неефикасни. 

Комисията счита, че предложението ще доведе до оптимизация на разходите и до 

насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС. 

Европейската добавена стойност се увеличава и от факта, че разширяването на 

инфраструктурата ще улесни достъпа до трансевропейски оперативно съвместими 

услуги. 

Комисията също така подчертава, че предложената мярка е пропорционална. Тя само 

предвижда подкрепа за малки проекти, които да спомогнат за създаването на 

ограничени мрежи на обществени места. Поради ограничения характер на помощта не 

се очаква конкуренцията да бъде засегната. От друга страна, Комисията очаква, че 
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предложението ще има положителни странични ефекти и в крайна сметка ще 

допринесе за по-голям достъп до търговски оферти. 

 

Оценка на правителството 

 

Правителството има съмнения относно направената от Комисията оценка на 

съвместимостта на предложението с принципите на субсидиарност и 

пропорционалност. Правителството счита, че въпросът за достъпа до електронни 

съобщителни услуги е важен от демократична гледна точка, но счита за проблемно, че 

Комисията не е извършила оценка на дългосрочното въздействие и на обхвата на 

предложената мярка. Вместо това Комисията отбелязва, че по време на обществената 

консултация, която предшестваше прегледа на регулаторната рамка за електронните 

съобщения, се оказа, че е налице подкрепа от страна на публичните власти и отделните 

лица за разработването на WiFi мрежи на обществени места. Правителството е на 

мнение, че Комисията е трябвало да проучи по-подробно въздействието на 

предложението върху бъдещите потребности от финансиране, както и върху 

конкуренцията и склонността към инвестиране на пазарните участници. Поради 

липсата на оценка на въздействието, следователно, е трудно правителството да оцени 

точността на извършените от Комисията оценки на спазването на принципите на 

субсидиарност и пропорционалност. Предложението е ограничено, като правителството 

също има съмнения дали то ще бъде в състояние да постигне желания ефект. 

 

Позиция на докладчика 

 

Комисията на Риксдага счита, че предложението на Комисията е положително, а 

именно да насърчава свързаността с интернет в местните общности. Също като 

Комисията, парламентарната комисия е на мнение, че достъпът до висококачествена 

мрежова връзка е от голямо значение, не на последно място за местните общности, тъй 

като допринася за участието и по този начин изпълнява важна демократична функция. 

Освен това, комисията счита, че следва да се приветства напредъкът в областта на 

цифровите технологии, така че да се даде възможност на местните органи и дружества 

да разработят по-широка гама от цифрови услуги, приложения и продукти в полза на 

своите потребители и клиенти. 

По отношение на съвместимостта на предложението с принципите на субсидиарност и 

пропорционалност комисията все пак смята, че е трудно да се направи оценка на 

прецизността на мотивите на Комисията. Комисията на Риксдага поставя под въпрос 

решението на Комисията да не извършва оценка на дългосрочното въздействие и 

обхват на предложената мярка. Според становището на парламентарната комисия, не е 

достатъчно да се разчита единствено на оценката на въздействието и обществената 

консултация, проведена във връзка с изготвянето на законодателно предложение 

относно създаването на Европейски кодекс за електронните комуникации и 

съобщението относно европейско гигабит общество. 

Тъй като предложението е предназначено да се прилага за ограничен период, 

комисията на Риксдага счита, че Комисията е трябвало да проучи по-подробно 

предложението във връзка с възможните дългосрочни последици върху бъдещите 

потребности от финансиране. Подобно на правителството, комисията има също така 

съмнения относно съответствието на средствата, които трябва да бъдат отпуснати, и 

следователно относно възможностите на предложението да изпълни целите, свързани с 
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вътрешния пазар на електронни съобщения, на които Комисията се позовава в своята 

оценка на субсидиарността. 

Комисията на Риксдага счита също така, че предположението на Комисията, че 

предложението няма да окаже отрицателно влияние върху конкуренцията, е трябвало 

да бъде изследвано в по-голяма степен. Предложението позволява на органите, 

натоварени с предоставянето на обществена услуга, да получават финансов отчет за 

финансирането на проекти по места, дори когато вече е налице покриване на мобилни 

широколентови услуги, които да са достъпни чрез абонаменти на участниците на 

пазара. Комисията счита, че малкият размер на проектите означава, че мярката може да 

се счита за пропорционална по отношение на целта си. Въпреки това комисията на 

Риксдага изразява опасения, че ако бъде твърде широко използвана помощта, това 

може потенциално да наруши конкуренцията и да намали склонността на пазарните 

оператори да инвестират. В този контекст комисията на Риксдага също така отбелязва, 

че предварителните условия на конкуренция и степента на широколентово покритие се 

различават в отделните държави членки. За да може предложението да се счита за 

съответстващо на принципа на пропорционалност, парламентарната комисия е на 

мнение, че Европейската комисия следва да направи задълбочена оценка на 

въздействието, като вземе предвид различните ситуации в държавите членки. 

В заключение, поради аспектите на предложението, които са неясни, и поради липсата 

на дългосрочна оценка на въздействието комисията на Риксдага изразява загриженост 

относно съображенията на Комисията и счита, че предложението е несъвместимо с 

принципите на субсидиарност и пропорционалност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Списък с предложения, които са разгледани 

 

Предложение на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на 

насърчаването на свързаността с интернет в местните общности (COM(2016)589). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Мотивирано становище от Риксдага на Швеция 

 

Риксдагът счита, че предложението на Комисията за регламент на Европейския 

парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 

№ 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните 

общности (COM(2016)589) е положително, а именно насърчава висококачествени 

безжични връзки по места, жизненоважни за обществото. Подобно на Комисията, 

Риксдагът счита, че достъпът до интернет е от голямо значение, не на последно място 

за местните общности, тъй като допринася за участието и по този начин изпълнява 

важна демократична функция. Освен това Риксдагът счита, че следва да се приветства 

напредъкът в областта на цифровите технологии, така че да се даде възможност на 

местните органи и дружества да разработят по-широка гама от цифрови услуги, 

приложения и продукти в полза на своите потребители и клиенти. 

По отношение на съвместимостта на предложението с принципите на субсидиарност и 

пропорционалност, Риксдагът обаче смята, че е трудно да се направи оценка на 

прецизността на мотивите на Комисията. Риксдагът поставя под въпрос решението на 

Комисията да не извършва оценка на дългосрочното въздействие и обхват на 

предложената мярка. Според Риксдага не е достатъчно да се разчита единствено на 

оценката на въздействието и обществената консултация, проведена във връзка с 

изготвянето на законодателно предложение относно създаването на Европейски кодекс 

за електронните комуникации и съобщението относно европейско гигабит общество. 

Тъй като предложението е предназначено да се прилага за ограничен период, Риксдагът 

счита, че Комисията е трябвало да проучи по-подробно предложението във връзка с 

възможните дългосрочни последици върху бъдещите потребности от финансиране. 

Подобно на правителството, Риксдагът се съмнява дали средствата, които трябва да 

бъдат отпуснати, и в този смисъл – и предложението, може да съответстват на целите, 

свързани с вътрешния пазар на електронни съобщения, на които Комисията се позовава 

в своята оценка на субсидиарността. 

Риксдагът счита също така, че предположението на Комисията, че предложението няма 

да окаже отрицателно влияние върху конкуренцията, е трябвало да бъдат изследвано в 

по-голяма степен. Предложението предоставя възможност за органите, натоварени с 

предоставянето на обществена услуга, да получават финансов отчет за финансирането 

на проекти по места, дори когато вече е налице покриване на мобилни широколентови 

услуги, които да са достъпни чрез абонаменти на участниците на пазара. Европейската 

комисия счита, че малкият обхват на проектите означава, че мярката може да се счита 

за пропорционална по отношение на целта си. Въпреки това, Риксдагът изразява 

опасения, че ако бъде твърде широко използвана, подкрепата би могло да наруши 

конкуренцията и да намали склонността на пазарните оператори да инвестират. В този 

контекст Риксдагът също така отбелязва, че предварителните условия на конкуренция и 

степен на широколентово покритие се различават в отделните държави членки. С цел 
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предложението да се счита за съответстващо на принципа на пропорционалност, 

Риксдагът счита, че Комисията следва да извърши задълбочена оценка на 

въздействието, като вземе предвид различните ситуации на пазара на държавите 

членки. 

В обобщение, като се имат предвид аспектите на предложението, които са неясни,  

липсата на дългосрочна оценка на въздействието, и загрижеността във връзка със 

съображенията на Комисията, Риксдагът счита, че предложението е несъвместимо с 

принципите на субсидиарност и пропорционалност. 


