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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu (Riksdag) týkající se návrhu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 

1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu 

v místních komunitách 

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

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající se výše uvedeného 

návrhu nařízení. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 

Výbor pro právní záležitosti. 
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PŘÍLOHA II 

Stanovisko Výboru pro dopravu  

2016/17:TU7 

 

Analýza subsidiarity  

v případě návrhu Komise o  

podpoře připojení k internetu v místních komunitách 

 

 

Shrnutí 
 

Výbor v tomto stanovisku analyzuje návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 

1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních 

komunitách, COM(2016) 589. 

Protože návrh obsahuje nejasnosti v důsledku skutečnosti, že chybí posouzení dlouhodobých 

dopadů, které by se zabývalo mimo jiné dopadem návrhu na hospodářskou soutěž a budoucí 

požadavky ohledně financování, což vede k pochybnostem o informacích uvedených v zprávě 

Komise, se výbor domnívá, že je v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality. 

Výbor proto navrhuje, aby Riksdag přijal rozhodnutí postoupit odůvodněné stanovisko 

předsedovi Evropského parlamentu, Rady a Komise v souladu s čl. 10 odst. 3 jednacího řádu 

Riksdagu. 

 

 

Zkoumaný návrh 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 

a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách 

(COM(2016) 589), který předložila Komise. 
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Popis věci 

 

Věc a příprava 

 

Riksdagu byla poskytnuta možnost uvést odůvodněné stanovisko ke Komisí předloženému 

návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde 

o podporu připojení k internetu v místních komunitách, COM(2016) 589. Komora postoupila 

návrh Komise Výboru pro dopravu dne 6. října 2016. Lhůta pro předložení odůvodněného 

stanoviska je 30. listopadu 2016. 

Ministerstvo podnikání předložilo dne 19. října 2016 důvodovou zprávu (2016/17:FPM15), 

v níž uvedlo posouzení vlády týkající se souladu návrhu se zásadou subsidiarity, a poskytlo 

bližší informace v souvislosti s touto otázkou na schůzi výboru, která se konala dne 

10. listopadu. Ministerstvo podnikání předložilo dne 11. listopadu další memorandum 

s doplňujícími informacemi o aspektech souladu návrhu se zásadami subsidiarity 

a proporcionality. 

 

Souvislosti 

 

S ohledem na posun paradigmatu v rámci digitálního odvětví navrhla Komise ve svém sdělení 

s názvem Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě (COM(2015) 192) v průběhu roku 

2016 komplexně prozkoumat regulační rámec pro elektronické komunikace. Na základě 

přezkumu byl vypracován návrh na evropský kodex pro elektronické komunikace 

(COM(2016) 590), jenž zahrnuje nový cíl, a to všudypřítomné a neomezené připojení. 

V návrhu se stanovuje právo občanů EU na cenově dostupný funkční přístup k internetovému 

připojení, alespoň na pevném místě. Návrh doplňuje sdělení Komise s názvem Připojení pro 

konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti 

(COM(2016) 587), v němž Komise vymezuje tři strategické cíle týkající se připojení, kterých 

se má dosáhnout nejpozději v roce 2025. Jedním z cílů je, aby všichni hlavní socioekonomičtí 

aktéři, hlavní poskytovatelé veřejných služeb a silně digitalizované podniky měli přístup 

k internetovému připojení s kapacitou na úrovni gigabitů. Ve sdělení Komise informuje 

o probíhající digitální transformaci a poukazuje na to, že plnohodnotných hospodářských 

a sociálních přínosů této digitální transformace bude možné dosáhnout pouze tehdy, pokud 

Evropa dokáže zajistit široké zavádění a používání sítí s velmi vysokou kapacitou, a to ve 

venkovských i městských oblastech. 

Návrh týkající se podpory připojení k internetu v místních komunitách, který se rozebírá 

v tomto stanovisku, je zapotřebí vnímat jako doplněk k návrhu o evropském kodexu pro 

elektronické komunikace a je jedním z opatření na dosažení uvedených cílů týkajících se 

připojení. Záměrem návrhu je změnit regulační rámec pro telekomunikace v Nástroji pro 

propojení Evropy, a to prostřednictvím úpravy nařízení (EU) č. 1316/2013 a nařízení (EU) č. 

283/2014 a tímto způsobem podporovat připojení k internetu v místních komunitách. 

Regulační rámec pro telekomunikace v Nástroji pro propojení Evropy v současné podobě 

umožňuje pouze omezená opatření na podporu širokopásmové sítě. Nástroj pro propojení 

Evropy spolu s Evropskou investiční bankou pouze v malé míře finančně přispívá k vytvoření 

finančních nástrojů na úrovni Unie. Nařízení o Nástroji pro propojení Evropy a nařízení 

o hlavních směrech však nezahrnují podporu pro zřizování místních bezdrátových 

přístupových bodů pro subjekty působící ve veřejném zájmu. 

Komise poukazuje na skutečnost, že až budou veřejné služby ve větší míře přesunuty na 

internet, bude veřejná správa potřebovat gigabitové připojení, aby mohla plynule poskytovat 
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služby občanům a podnikům. Gigabitové připojení je důležité i pro dopravní uzly, jelikož 

inovativní aplikace usnadňují využití intermodální dopravy. Dále může přístup k internetu 

prostřednictvím bezdrátového připojení v různých kontaktních místech, jako knihovna, 

nemocnice a školy, šířit povědomí o gigabitovém přístupu k internetu a poptávku po něm. 

 

Hlavní náplň návrhu nařízení 

 

Návrh informuje o změně právního rámce pro telekomunikace v Nástroji pro propojení 

Evropy s cílem umožnit poskytování finanční podpory pro zřizování místních bezdrátových 

přístupových bodů v místech s ústředním významem pro společnost. Příklady takovýchto míst 

jsou dle Komise základní a střední školy, vlaková nádraží, přístavy a letiště, budovy místní 

správy, univerzity, výzkumná centra, lékařské ordinace, nemocnice a sportovní zařízení. 

Specifičtěji se v návrhu popisuje mechanismus financování, v jehož rámci subjekty působící 

ve veřejném zájmu poskytují finanční podporu na poskytování bezplatného bezdrátového 

připojení (tzv. wi-fi). Financování se omezí na situace, kdy nejsou k dispozici přístupové 

body s širokopásmovým připojením s velmi vysokou rychlostí. Aby do jednotného digitálního 

trhu byly začleněny i místní komunity s omezenými zdroji, zvýší se způsobilé náklady až na 

100 % celkových nákladů. Protože pomoc poskytovaná na každé opatření klesne pod hodnotu 

60 000 EUR (tzn. pod prahovou hodnotu příspěvku pro granty nízké hodnoty, jak je uvedeno 

ve finančním nařízení), neočekává se, že opatření bude mít negativní vliv na hospodářskou 

soutěž. Komise se dále domnívá, že omezený dosah příslušného přístupového místa zaručuje, 

že nedojde k narušení hospodářské soutěže. Návrh je časově omezený s platností od roku 

2017 do roku 2020. Celkem bude v rámci částek plánovaných pro telekomunikační složku 

Nástroje pro propojení Evropy v období 2017–2020 přerozděleno 70 milionů EUR a dalších 

50 milionů EUR bude převedeno na rámec financování pro telekomunikační složku. 

Cílem návrhu je podporovat připojení k internetu v místních komunitách a lépe je zapojit do 

jednotného digitálního trhu. Komise doufá, že tento návrh pomůže připojit tisíce prostor 

k internetu a za nějakou dobu přispěje k tomu, že budou veřejné orgány schopné nabízet svým 

uživatelům širší škálu služeb, aplikací a produktů. Kromě toho, že doplní veřejné služby, 

které jsou nabízeny, se od návrhu očekává, že uživatelům poskytne první vhled do gigabitové 

společnosti a zlepší jejich dovednosti v oblasti IT. Dále se Komise domnívá, že na základě 

návrhu se zvýší poptávka po širokopásmovém připojení. 
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Hodnocení výboru 

 

Výchozí body pro analýzu subsidiarity 

 

Zásada subsidiarity je upravena v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Podle zásady 

subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy 

a do té míry, pokud sledovaných cílů nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských 

států, a proto, z důvodu jejich rozsahu či účinků, jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie. 

Dle Protokolu Lisabonské smlouvy o používání zásad subsidiarity a proporcionality Evropský 

parlament, Komise a Rada postoupí své návrhy legislativních aktů přímo vnitrostátním 

parlamentům, aby mohly posoudit, zda je návrh v souladu se zásadou subsidiarity. Riksdag 

v souladu s čl. 10 odst. 3 jednacího řádu Riksdagu posoudí, zda není legislativní akt v rozporu 

s touto zásadou. 

Pokud se vnitrostátní parlament domnívá, že je návrh v rozporu s touto zásadou, má právo 

předložit tzv. odůvodněné stanovisko předsedovi Evropského parlamentu, Rady a Komise. 

Takovéto stanovisko se předloží do osmi týdnů ode dne, kdy je návrh zveřejněn ve všech 

úředních jazycích EU. 

 

Uplatňovaní zásady subsidiarity 

 

Posouzení Komise 

 

Komise se domnívá, že návrh je v souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality a zůstává 

v rámci opatření v oblasti transevropských telekomunikačních sítí podle ustanovení článku 

170 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Komise zastává názor, že návrh přispívá k dosažení vnitřního trhu se službami elektronické 

komunikace, který zahrnuje všechny, dokonce i místní komunity. Poukazuje též na to, že 

členské státy samy o sobě nejsou schopny v dostatečné míře vytvořit prostor, který by 

pokrýval celou EU a umožňoval přístup k vysoce kvalitnímu bezdrátovému připojení. 

Neexistuje zejména žádná zastřešující strategie, která by podporovala bezplatné bezdrátové 

připojení, což je na úkor potřeb místních komunit. Existující projekty jsou roztříštěné 

a vyznačují se neúčinností. Komise se domnívá, že návrh optimalizuje náklady a současně 

přispívá k hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Unii. Evropská přidaná hodnota se 

zvýší rovněž tím, že zavedená infrastruktura umožní přístup k transevropským 

interoperabilním službám. 

Komise dále zdůrazňuje, že navrhované opatření je přiměřené. Zahrnuje jen podporu pro 

projekty malého rozsahu týkající se zavedení omezených sítí ve veřejném prostředí. Z důvodu 

omezené povahy pomoci se neočekává, že by měla negativní vliv na hospodářskou soutěž. 

Naproti tomu ale Komise počítá s tím, že návrh bude mít pozitivní vedlejší účinky a časem 

přispěje k zvýšení přístupu ke komerčně poskytovaným službám. 

 

Posouzení vlády 

 

Vláda vyjadřuje pochybnosti v souvislosti s posouzením Komise, že je návrh v souladu se 

zásadou subsidiarity a proporcionality. Vláda se domnívá, že otázka přístupu k elektronické 

komunikaci je důležitá z hlediska demokracie, vyjadřuje však politování nad tím, že Komise 

neprovedla analýzu dopadu dlouhodobých účinků a oblasti působnosti navrhovaného 

opatření. Namísto toho odkazuje Komise na to, že během veřejné konzultace, která 
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předcházela přezkoumání regulačního rámce pro elektronické komunikace, vyšlo najevo, že 

existuje podpora ze strany orgánů veřejné správy a jednotlivců pro rozvoj wi-fi sítí na 

veřejných místech. Podle vlády měla Komise podrobněji zkoumat dopad návrhu na budoucí 

finanční požadavky, stejně jako hospodářskou soutěž a ochotu účastníků trhu investovat. 

Vzhledem k chybějícímu posouzení dopadů je pro vládu těžké posoudit správnost posouzení 

Komise týkající se souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality. Jelikož je návrh 

omezený, vláda vyjadřuje pochybnosti v souvislosti s tím, zda bude moci dosáhnout 

požadovaného účinku. 

 

Stanovisko výboru 

 

Výbor se domnívá, že návrh Komise má pozitivní účel, tzn. podporovat připojení k internetu i 

v místních komunitách. Výbor stejně jako Komise zastává stanovisko, že přístup k vysoce 

kvalitnímu bezdrátovému připojení sehrává důležitou roli, a to nejenom pro místní komunity, 

jelikož přispívá k začlenění a tímto způsobem splňuje důležitou demokratickou funkci. Výbor 

se dále domnívá, že digitální rozvoj je zapotřebí posílit tak, aby místní orgány a podniky 

získaly možnost rozvíjet větší nabídku digitálních služeb, aplikací a produktů v prospěch 

uživatelů a zákazníků. 

Pokud jde o soulad návrhu se zásadou subsidiarity a proporcionality, je však pro výbor těžké 

posoudit správnost zprávy Komise. Výbor vyslovuje pochybnosti v souvislosti s rozhodnutím 

Komise neprovést posouzení dlouhodobých dopadů a oblasti působnosti navrhovaného 

opatření. Výbor zaujímá stanovisko, že není dostačující opírat se pouze o posouzení dopadů 

a výsledky veřejné konzultace, která se konala ve spojitosti s přípravou jednotlivých 

legislativních návrhů o stanovení evropského kodexu pro elektronické komunikace a sdělením 

o evropské gigabitové společnosti. 

Protože je návrh časově omezený, výbor se domnívá, že Komise měla dále zkoumat, jaké 

může mít návrh dlouhodobé dopady na budoucí finanční požadavky. Podobně jako vláda 

vyjadřuje výbor pochybnosti v souvislosti s tím, zda navrhovaná opatření, a tedy samotný 

návrh, mohou dosáhnout cíle týkajícího se vnitřního trhu se službami elektronické 

komunikace, na který Komise odkazuje ve svém posouzení souladu se zásadou subsidiarity. 

Výbor dokonce zastává názor, že by bylo zapotřebí důkladněji prozkoumat i předpoklad 

Komise, že návrh nebude mít negativní dopad na hospodářskou soutěž. Z návrhu vyplývá, že 

subjekty působící ve veřejném zájmu mohou získat finanční podporu na projekty i v místech, 

kde je již mobilní pokrytí širokopásmovým připojením k dispozici prostřednictvím 

předplatného od účastníků trhu. Podle Komise se z důvodu malého rozsahu projektu může 

jevit, že jsou opatření přiměřená jeho účelu. Výbor však vyjadřuje znepokojení v souvislosti 

s tím, zda nehrozí, že by pomoc, pokud by se využívala v příliš velké míře, mohla potenciálně 

narušit hospodářskou soutěž a mít negativní vliv na ochotu účastníků trhu investovat. Výbor 

chce v této souvislosti také poukázat na to, že podmínky hospodářské soutěže 

a širokopásmové připojení se v jednotlivých členských státech liší. Výbor se domnívá, že 

pokud má být návrh považován za slučitelný se zásadou proporcionality, Komise by měla 

vypracovat podrobnější posouzení dopadů, v němž by se zohledňovaly různé situace na trhu 

v jednotlivých členských státech. 

Protože návrh obsahuje nejasnosti v důsledku skutečnosti, že chybí posouzení dlouhodobých 

dopadů, což vede k pochybnostem o informacích uvedených v zprávě Komise, se výbor 

domnívá, že je celkově v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality. 
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PŘÍLOHA 1 

Seznam zkoumaných návrhů 

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 

a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách 

(COM(2016) 589), který předložila Komise. 

 

PŘÍLOHA 2 

Odůvodněné stanovisko švédského Riksdagu 

 

Riksdag se domnívá, že návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 

nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu 

v místních komunitách, který předložila Komise, má pozitivní cíl, tzn. podpořit vysoce 

kvalitní bezdrátové připojení v místech s ústředním významem pro společnost. Riksdag stejně 

jako Komise zastává stanovisko, že přístup k bezdrátovému připojení sehrává důležitou roli, 

a to nejenom pro místní komunity, jelikož přispívá k začlenění a tímto způsobem splňuje 

důležitou demokratickou funkci. Riksdag se dále domnívá, že digitální rozvoj je zapotřebí 

posílit tak, aby místní orgány a podniky získaly možnost rozvíjet větší nabídku digitálních 

služeb, aplikací a produktů v prospěch uživatelů a zákazníků. 

Pokud jde o soulad návrhu se zásadou subsidiarity a proporcionality, je však pro Riksdag 

těžké posoudit správnost zprávy Komise. Riksdag vyslovuje pochybnosti v souvislosti 

s rozhodnutím Komise neprovést posouzení dlouhodobých dopadů a oblasti působnosti 

navrhovaného opatření. Riksdag zaujímá stanovisko, že není dostačující opírat se pouze 

o posouzení dopadů a výsledky veřejné konzultace, která se konala ve spojitosti s přípravou 

jednotlivých legislativních návrhů o stanovení evropského kodexu pro elektronické 

komunikace a sdělením o evropské gigabitové společnosti. Protože je návrh časově omezený, 

Riksdag se domnívá, že Komise měla dále zkoumat, jaké může mít návrh dlouhodobé dopady 

na budoucí finanční požadavky. Podobně jako vláda vyjadřuje Riksdag pochybnosti 

v souvislosti s tím, zda navrhovaná opatření, a tedy samotný návrh, mohou dosáhnout cíle 

týkajícího se vnitřního trhu se službami elektronické komunikace, na který Komise odkazuje 

ve svém posouzení souladu se zásadou subsidiarity. 

Riksdag dokonce zastává názor, že by bylo zapotřebí důkladněji prozkoumat i předpoklad 

Komise, že návrh nebude mít negativní dopad na hospodářskou soutěž. Z návrhu vyplývá, že 

subjekty působící ve veřejném zájmu mohou získat finanční podporu na projekty i v místech, 

kde je již mobilní pokrytí širokopásmovým připojením k dispozici prostřednictvím 

předplatného od účastníků trhu. Podle Komise se z důvodu malého rozsahu projektu může 

jevit, že jsou opatření přiměřená jeho účelu. Riksdag však vyjadřuje znepokojení v souvislosti 

s tím, zda nehrozí, že by pomoc, pokud by se využívala v příliš velké míře, mohla potenciálně 

narušit hospodářskou soutěž a mít negativní vliv na ochotu účastníků trhu investovat. Riksdag 

chce v této souvislosti také poukázat na to, že podmínky hospodářské soutěže 

a širokopásmové připojení se v jednotlivých členských státech liší. Riksdag se domnívá, že 

pokud má být návrh považován za slučitelný se zásadou proporcionality, Komise by měla 

vypracovat podrobnější posouzení dopadů, v němž by se zohledňovaly různé situace na trhu 

v jednotlivých členských státech. 

Protože návrh obsahuje nejasnosti v důsledku skutečnosti, že chybí posouzení dlouhodobých 

dopadů, což vede k pochybnostem o informacích uvedených v zprávě Komise, se Riksdag 

domnívá, že je celkově v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality. 


