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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag om forslag til Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning 

(EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i 

lokalsamfund 

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

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 

af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Den svenske Riksdag har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det ovennævnte 

forslag til forordning. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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BILAG 

Trafikudvalgets udtalelse  

2016/17:TU7 

 

Vurdering af nærhedsprincippet i  

Kommissionens forslag om fremme af  

internetkonnektivitet i lokalsamfund 

 

 

Resumé 
 

Udvalget vurderer i denne udtalelse Europa-Kommissionens forslag til forordning om 

ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår 

fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund, COM(2016)0589. 

Da forslaget indeholder uklarheder, som skyldes manglen på en langsigtet konsekvensanalyse 

af bl.a. forslagets virkning for konkurrencen og fremtidige finansieringsbehov, og derfor giver 

anledning til betænkeligheder med hensyn til Kommissionens begrundelse, mener udvalget, at 

det er uforeneligt med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. 

Udvalget foreslår derfor, at Riksdagen sender en begrundet udtalelse til formændene for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i overensstemmelse med Riksdagens 

forretningsorden kap. 10, § 3. 

 

 

Behandlet forslag 

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af 

internetkonnektivitet i lokalsamfund, COM(2016)0589. 
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Redegørelse for emnet 

 

Emnet og dets behandling 

 

Riksdagen har fået mulighed for at fremsætte en udtalelse om Kommissionens forslag til 

forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 

for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund, COM(2016)0589. 

Riksdagens plenarforsamling henviste den 6. oktober 2016 Kommissionens forslag til 

Trafikudvalget. Fristen for at fremsætte en begrundet udtalelse er den 30. november 2016. 

Erhvervs-, Energi- og Kommunikationsministeriet forelagde den 19. oktober 2016 et 

orienterende notat (2016/17:FPM15), hvori der redegøres for regeringens vurdering af 

forslagets overensstemmelse med nærhedsprincippet, og orienterede yderligere om 

spørgsmålet på udvalgsmødet den 10. november. Erhvervs-, Energi- og 

Kommunikationsministeriet forelagde endnu et orienterende notat den 11. november 2016 

med yderligere oplysninger om aspekterne vedrørende nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet i forslaget. 

 

Baggrund 

 

I lyset af det igangværende paradigmeskift i den digitale sektor foreslog Kommissionen i 

meddelelsen "En strategi for et digitalt indre marked i EU" (COM(2015)0192) en grundig 

gennemgang af regelsættet for elektronisk kommunikation i løbet af 2016. Gennemgangen 

resulterede i forslaget til en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation 

(COM(2016)0590), som indeholder en ny målsætning om allestedsnærværende og ubegrænset 

konnektivitet. I forslaget fastslås alle EU-borgeres ret til en fungerende internetforbindelse i 

det mindste på et fast sted til overkommelige priser. Forslaget ledsages af meddelelsen om 

konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – På vej mod et 

europæisk gigabitsamfund (COM(2016)0587), hvori Kommissionen identificerer tre 

strategiske konnektivitetsmål, som skal nås senest i 2025. Et af målene er, at alle vigtige 

socioøkonomiske drivkræfter, leverandører af offentlige tjenester og stærkt digitaliserede 

virksomheder har adgang til en internetforbindelse med gigabitkapacitet. I meddelelsen 

henviser Kommissionen til den igangværende digitale omstilling og påpeger, at de fulde 

økonomiske og sociale fordele ved denne omstilling kun kan opnås, hvis det sikres, at der er 

en omfattende udbygning og anvendelse af net med meget høj kapacitet både i 

landdistrikterne og byområderne. 

Forslaget om fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund, som behandles i denne 

udtalelse, skal ses som et supplement til forslaget om en europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation og er en af flere foranstaltninger til at nå de nævnte konnektivitetsmål. 

Forslaget går ud på at ændre lovgrundlaget for telekommunikation i Connecting Europe-

faciliteten (CEF) via ændringer i forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 

283/2014 for at fremme internetkonnektivitet i lokalsamfund. 

Lovgrundlaget for telekommunikation i CEF giver for øjeblikket kun mulighed for en 

begrænset indsats til at støtte bredbåndsnet. CEF finansierer sammen med Den Europæiske 

Investeringsbank et beskedent bidrag til oprettelse af finansieringsinstrumenter på EU-plan. 

CEF-forordningen og forordningen om retningslinjer omfatter imidlertid ikke støtte til 

installation af trådløse adgangspunkter for organer med offentlige opgaver. 

Kommissionen påpeger, at når offentlige tjenester i stigende grad bliver online, har de 

offentlige forvaltninger behov for gigabitkonnektivitet til at levere tjenester til borgere og 
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virksomheder uden problemer. Gigabitkonnektivitet er også vigtigt for transportknudepunkter, 

idet innovative applikationer fremmer intermodal transport. Desuden kan adgangen til 

internettet via trådløse forbindelser på forskellige kontaktpunkter som f.eks. biblioteker, 

hospitaler og skoler fremme kendskabet til og efterspørgslen efter gigabitforbindelser. 

 

Hovedindholdet af forslaget til forordning 

 

Forslaget medfører, at lovgrundlaget for telekommunikationssektoren i CEF ændres for at 

give mulighed for økonomisk støtte til installation af lokale trådløse adgangspunkter på steder 

af central betydning for samfundet. Eksempler på disse er ifølge Kommissionen folkeskoler 

og gymnasier, togstationer, havne og lufthavne, lokale myndigheders bygninger, universiteter, 

forskningscentre, lægepraksisser, hospitaler og stadioner. Mere specifikt indeholder forslaget 

en finansieringsmekanisme, som giver organer med offentlige opgaver, finansiel støtte til at 

levere gratis trådløst internet (wi-fi). Finansieringen vil være begrænset til situationer, hvor 

der er en mangel på adgangspunkter til højhastighedsbredbånd. For at sikre, at lokalsamfund 

med begrænsede ressourcer også integreres i det digitale marked, vil de støtteberettigede 

udgifter udgøre op til 100 procent af de samlede omkostninger. Da støtten for hver af disse 

foranstaltninger er på under 60 000 EUR (dvs. grænsen for tilskud til mindre udbud i 

overensstemmelse med finansforordningen), anses forslaget for ikke at have en negativ 

indvirkning på konkurrencen. Kommissionen mener endvidere, at den begrænsede dækning 

på de respektive adgangspunkter er en garanti for, at konkurrencen ikke forvrides. Forslaget 

er af begrænset af varighed og vil være i kraft mellem 2017 og 2020. Et samlet beløb på 

70 mio. EUR vil blive omfordelt inden for de beløb, der er afsat til 

telekommunikationssektoren under CEF for perioden 2017-2019, og yderligere 50 mio. EUR 

overføres til finansieringsrammen for telekommunikationssektoren. 

Formålet med forslaget er at fremme lokalsamfundenes internetkonnektivitet og bedre at 

integrere dem i det digitale marked. Kommissionen håber, at forslaget vil skabe konnektivitet 

på tusindvis af steder, og på længere vil bidrage til, at offentlige organer kan tilbyde en 

bredere vifte af tjenester, applikationer og produkter til deres brugere. Ud over at supplere de 

offentlige tjenester, der tilbydes, forventes dette forslag at give brugerne et første indblik i 

gigabitsamfundet og forbedre deres IT-færdigheder. Kommissionen mener endvidere, at 

forslaget vil føre til øget efterspørgsel efter højhastighedsbredbånd. 
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Udvalgets vurdering 

 

Udgangspunktet for kontrollen af overholdelsen af nærhedsprincippet 

 

Nærhedsprincippet er fastsat ved artikel 5 traktaten om Den Europæiske Union. I medfør af 

denne handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, kun 

hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes 

af medlemsstaterne, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre 

kan nås på EU-plan. I henhold til protokollen til Lissabontraktaten om anvendelse af 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet skal Europa-Kommissionen, Europa-

Parlamentet og Rådet sende sine udkast til lovgivningsmæssige retsakter til de nationale 

parlamenter, således at disse kan tage stilling til, om forslaget overholder nærhedsprincippet. I 

overensstemmelse med kapitel 10, § 3 i Riksdagens forretningsorden skal Riksdagen vurdere, 

om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt strider mod dette princip. 

Hvis det nationale parlament mener, at udkastet strider mod det omhandlede princip, kan det 

sende en såkaldt begrundet udtalelse til formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen. En sådan udtalelse skal sendes senest otte uger fra den dato, hvor et udkast 

foreligger på alle officielle EU-sprog. 

 

Anvendelse af nærhedsprincippet 

 

Kommissionens vurdering 

 

Kommissionen mener, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet og holder sig inden for anvendelsesområdet for aktiviteterne i de 

transeuropæiske telenet som fastlagt i artikel 170 traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde. 

Ifølge Kommissionen vil forslaget bidrage til at etablere et indre marked for elektronisk 

kommunikation, hvori alle – også lokalsamfund medtages. Kommissionen påpeger, at 

medlemsstaterne ikke i tilstrækkelig grad selv kan etablere et område, der omfatter hele EU, 

med adgang til trådløs konnektivitet af høj kvalitet. Dette skyldes, at der mangler en samlet 

strategi til fremme af adgangen til gratis trådløs konnektivitet på bekostning af 

lokalsamfundenes behov. De projekter, der findes, er fragmenterede og er karakteriseret ved 

ineffektivitet. Kommissionen mener, at forslaget vil optimere udgifterne og fremme den 

økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen. Den europæiske merværdi øges 

også som følge af, at den udbyggede infrastruktur muliggør adgang til transeuropæiske 

interoperable tjenester. 

Desuden understreger Kommissionen, at den foreslåede foranstaltning er passende. Den 

omfatter kun støtte til mindre projekter til opførelse af begrænsede net i offentlige områder. 

Den begrænsede karakter af støtten medfører, at den ikke kan forventes at indvirke negativt 

på konkurrencen. På den anden side regner Kommissionen med, at forslaget vil have positive 

afsmittende virkninger og vil på længere sigt bidrage til øget adgang til kommercielle tilbud. 

 

Regeringens vurdering 

 

Regeringen sætter spørgsmålstegn ved Kommissionens analyse af forslagets overholdelse af 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Regeringen mener, at spørgsmålet om 

adgang til elektronisk kommunikation er vigtigt af hensyn til demokratiet, men henviser til det 
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problematiske i, at Kommissionen ikke har foretaget en konsekvensanalyse af de langsigtede 

virkninger og omfanget af den foreslåede foranstaltning. I stedet har Kommissionen henvist 

til, at det under den offentlige høring forud for revisionen af regelsættet for elektronisk 

kommunikation, viste det sig, at der er opbakning blandt offentlige myndigheder og 

privatpersoner til udbredelse af wi-fi-net på offentlige steder. Ifølge regeringen skulle 

Kommissionen nærmere have undersøgt forslagets konsekvenser for fremtidige 

finansieringsbehov samt konkurrencen og investeringslysten hos markedsdeltagere. Den 

manglende konsekvensanalyse bevirker dermed, at regeringen finder det vanskeligt at vurdere 

rigtigheden af Kommissionens vurdering af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. 

Regeringen har også tvivl med hensyn til, hvorvidt det med forslaget, da det er begrænset, vil 

være muligt at opnå den ønskede virkning. 

 

Udvalgets holdning 

 

Udvalget mener, at Kommissionens forslag har et positivt formål, som er at fremme 

internetkonnektivitet i lokalsamfund. Ligesom Kommissionen er udvalget af den opfattelse, at 

adgang til konnektivitet af høj kvalitet er af stor betydning, ikke mindst for lokalsamfund, da 

den bidrager til inklusion og dermed har en vigtig demokratisk funktion. Udvalget mener 

også, at den digitale udvikling bør hilses velkommen, således at de lokale myndigheder og 

virksomheder får mulighed for at udvikle en bredere vifte af digitale tjenester, applikationer 

og produkter til fordel for deres brugere og kunder. 

Med hensyn til forslagets forenelighed med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, 

mener udvalget, at det er vanskeligt at vurdere rigtigheden af Kommissionens argumentation. 

Udvalget sætter spørgsmålstegn ved, at Kommissionens har valgt ikke at foretage en 

konsekvensanalyse af de langsigtede virkninger og omfanget af den foreslåede foranstaltning. 

Efter udvalgets opfattelse er det ikke tilstrækkeligt kun at basere sig på konsekvensanalysen 

og den offentlige høring, der blev gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af de separate 

forslag til retsakt om indførelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation og 

meddelelsen om et europæisk gigabitsamfund. 

Da forslaget er tidsbegrænset, mener udvalget, at Kommissionen skulle have undersøgt de 

langsigtede virkninger, som dette forslag kan få for fremtidige finansieringsbehov. Ligesom 

regeringen tvivler udvalget også på, om de afsatte midler og implicit forslaget kan opfylde 

formålet om et indre marked for elektronisk kommunikation, som Kommissionen henviser til 

i sin analyse af nærhedsprincippet. 

Udvalget er også af den opfattelse, at Kommissionens antagelse om, at forslaget ikke påvirker 

konkurrencen, burde have været undersøgt yderligere. Forslaget medfører, at det er muligt for 

organer med offentlige opgaver at modtage finansiel støtte med henblik på at finansiere 

projekter selv på steder, hvor der allerede findes mobilbredbåndsdækning, som der er adgang 

til via abonnementer fra markedsaktørerne. Ifølge Kommissionens opfattelse bevirker 

foranstaltningens begrænsede størrelse, at foranstaltningen kan anses for passende i forhold til 

dens formål. Udvalget frygter dog, at støtten, hvis den udnyttes i for høj grad, potentielt kunne 

forvride konkurrencen og indvirke negativt på markedsdeltageres investeringslyst. I denne 

forbindelse gør udvalget desuden opmærksom på, at konkurrencebetingelserne og 

bredbåndsdækningen er forskellig mellem de enkelte medlemsstater. For at forslaget er 

foreneligt med proportionalitetsprincippet, mener udvalget, at Kommissionen burde have 

udarbejdet en detaljeret konsekvensanalyse, som tager højde for medlemsstaternes forskellige 

markedssituationer. 

Da forslaget indeholder uklarheder, som skyldes manglen på en langsigtet konsekvensanalyse 

og derfor giver anledning til betænkeligheder med hensyn til Kommissionens begrundelse, 
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mener udvalget sammenfattende, at det er uforeneligt med nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet. 
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BILAG 1 

Oversigt over forslag, der blev vurderet 

 

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af 

internetkonnektivitet i lokalsamfund, COM(2016)0589. 

 

BILAG 2 

Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag 

 

Riksdagen mener, at Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme 

af internetkonnektivitet i lokalsamfundene har et positivt formål, nemlig at fremme trådløse 

konnektivitet af høj kvalitet på steder af central betydning for samfundet. Ligesom 

Kommissionen er Riksdagen af den opfattelse, at adgang til konnektivitet er af stor betydning, 

ikke mindst for lokalsamfund, da den bidrager til inklusion og dermed har en vigtig 

demokratisk funktion. Riksdagen mener også, at den digitale udvikling bør anerkendes, 

således at de lokale myndigheder og virksomheder får mulighed for at udvikle en bredere 

vifte af digitale tjenester, applikationer og produkter til fordel for deres brugere og kunder. 

Med hensyn til forslagets forenelighed med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, 

mener Riksdagen, at det er vanskeligt at vurdere rigtigheden af Kommissionens 

argumentation. Riksdagen sætter spørgsmålstegn ved, at Kommissionens har valgt ikke at 

foretage en konsekvensanalyse af de langsigtede virkninger og omfanget af den foreslåede 

foranstaltning. Efter Riksdagens opfattelse er det ikke tilstrækkeligt kun at basere sig på 

konsekvensanalysen og den offentlige høring, der blev gennemført i forbindelse med 

udarbejdelsen af de separate forslag til retsakt om indførelse af en europæisk kodeks for 

elektronisk kommunikation og meddelelsen om et europæisk gigabitsamfund. Da forslaget er 

tidsbegrænset, mener Riksdagen, at Kommissionen skulle have undersøgt de langsigtede 

virkninger, som dette forslag kan få for fremtidige finansieringsbehov. Ligesom regeringen 

tvivler Riksdagen også på, om de afsatte midler og implicit forslaget kan opfylde formålet om 

et indre marked for elektronisk kommunikation, som Kommissionen henviser til i sin analyse 

af nærhedsprincippet. 

Riksdagen er også af den opfattelse, at Kommissionens antagelse om, at forslaget ikke 

påvirker konkurrencen, burde have været undersøgt yderligere. Forslaget medfører, at det er 

muligt for organer med offentlige opgaver at modtage finansiel støtte med henblik på at 

finansiere projekter på steder, selv om der allerede findes mobilbredbåndsdækning, som der er 

adgang til via abonnementer fra markedsaktørerne. Ifølge Kommissionens opfattelse bevirker 

foranstaltningens begrænsede størrelse, at foranstaltningen kan anses for passende i forhold til 

dens formål. Riksdagen frygter dog, at støtten, hvis den udnyttes i for høj grad, potentielt 

kunne forvride konkurrencen og indvirke negativt på markedsdeltageres investeringslyst. I 

denne forbindelse gør Riksdagen desuden opmærksom på, at konkurrencebetingelserne og 

bredbåndsdækningen er forskellig mellem de enkelte medlemsstater. For at forslaget er 

foreneligt med proportionalitetsprincippet mener Riksdagen, at Kommissionen burde have 

foretaget en detaljeret konsekvensanalyse, som tager højde for medlemsstaternes forskellige 

markedssituationer. 

Da forslaget indeholder uklarheder, som skyldes manglen på en langsigtet konsekvensanalyse 

og derfor giver anledning til betænkeligheder med hensyn til Kommissionens begrundelse, 
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mener Riksdagen sammenfattende, at det er uforeneligt med nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet. 


