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Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
 

16.12.2016 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 

αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο 

στις τοπικές κοινότητες 

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

 

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 

εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 

εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας. 

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογική γνώμη επί της 

προαναφερθείσας πρότασης κανονισμού. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γνώμη της επιτροπής μεταφορών  

2016/17:TU7 

 

Έλεγχος της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας στην  

πρόταση της Επιτροπής για την προώθηση της  

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες 

 

 

Συνοπτική παρουσίαση 
 

Στην παρούσα γνώμη, η επιτροπή εξετάζει την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 

283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές 

κοινότητες (COM(2016)589). 

Λόγω των ασαφειών της πρότασης ως αποτέλεσμα της απουσίας εκτίμησης των 

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων, μεταξύ άλλων των επιπτώσεων της πρότασης στον 

ανταγωνισμό και στις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες, γεγονός το οποίο προκαλεί 

ανησυχίες όσον αφορά την αιτιολόγηση της Επιτροπής, η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση δεν 

συνάδει με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

Ως εκ τούτου, η επιτροπή προτείνει στο κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας να 

διαβιβάσει αιτιολογημένη γνώμη προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του 

Κανονισμού του. 

 

 

Υπό εξέταση πρόταση 

Πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 

283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές 

κοινότητες (COM(2016) 589). 
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Παρουσίαση του θέματος 

 

Υπόθεση και διαδικασία εξέτασης 

 

Το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας είχε τη δυνατότητα να εκδώσει αιτιολογημένη 

γνώμη σχετικά με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (COM(2016)589). Το Σώμα 

διαβίβασε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επιτροπή μεταφορών στις 6 

Οκτωβρίου 2016. Η προθεσμία έκδοσης αιτιολογημένης γνώμης εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου 

2016. 

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Επικοινωνιών υπέβαλε, στις 19 Οκτωβρίου 2016, 

επεξηγηματικό σημείωμα (2016/17:FPM15) στο οποίο παρουσίαζε την αξιολόγηση της 

κυβέρνησης όσον αφορά τη συμμόρφωση της πρότασης με την αρχή της επικουρικότητας και 

παρέσχε περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής της 

10ης Νοεμβρίου. Το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Επικοινωνιών υπέβαλε, στις 11 

Νοεμβρίου, πρόσθετο επεξηγηματικό σημείωμα με συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 

με τις πτυχές επικουρικότητας και αναλογικότητας της πρότασης. 

 

Ιστορικό 

 

Υπό το φως της εν εξελίξει πλήρους μεταστροφής στον ψηφιακό τομέα, η Επιτροπή πρότεινε 

στην ανακοίνωση «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» 

(COM(2015)192) τη διεξοδική αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες το 2016. Από την αναθεώρηση προέκυψε η πρόταση για τη θέσπιση του 

Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (COM(2016)590), η οποία περιλαμβάνει 

έναν νέο στόχο για πανταχού παρούσα συνδεσιμότητα χωρίς περιορισμούς. Η πρόταση 

θεσπίζει το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ σε λειτουργική σύνδεση στο διαδίκτυο, 

τουλάχιστον σε σταθερή θέση, και με προσιτό κόστος. Η πρόταση συνοδεύεται από την 

ανακοίνωση «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - Προς μια 

ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)587), στην οποία η Επιτροπή καθορίζει τρεις 

στρατηγικούς στόχους σε σχέση με τη συνδεσιμότητα, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως 

το 2025. Ένας από τους στόχους είναι η διαδικτυακή συνδεσιμότητα σε Gigabit για όλες τις 

βασικές κοινωνικοοικονομικές κινητήριες δυνάμεις, τους παρόχους δημοσίων υπηρεσιών και 

τις ψηφιακά προσανατολισμένες επιχειρήσεις. Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρεται 

στον συνεχή ψηφιακό μετασχηματισμό και επισημαίνει ότι τα πλήρη οικονομικά και 

κοινωνικά οφέλη από τον εν λόγω μετασχηματισμό θα επιτευχθούν μόνο εάν διασφαλιστούν 

η ευρεία εγκατάσταση και η αξιοποίηση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε αγροτικές 

και αστικές περιοχές. 

Η πρόταση για την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες, την 

οποία αφορά η παρούσα γνώμη, πρέπει να θεωρηθεί συμπληρωματική προς την πρόταση για 

έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και αποτελεί ένα από τα πολλά μέτρα 

για την επίτευξη του στόχου συνδεσιμότητας. Στόχος της πρότασης είναι να τροποποιήσει το 

κανονιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» (ΔΣΕ) μέσω της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 283/2014 με σκοπό την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο 

στις τοπικές κοινότητες. 
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Το νομικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» επιτρέπει επί του παρόντος μόνο περιορισμένες δράσεις για τη στήριξη των 

ευρυζωνικών δικτύων. Η ΔΣΕ χρηματοδοτεί, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, με μικρή συνεισφορά τη σύσταση χρηματοδοτικών μέσων σε επίπεδο ΕΕ. 

Ωστόσο, ο κανονισμός για τη ΔΣΕ και ο κανονισμός για τις κατευθυντήριες γραμμές δεν 

προβλέπουν τη στήριξη της εγκατάστασης τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης για τις 

οντότητες με δημόσια αποστολή. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, καθώς οι δημόσιες υπηρεσίες βασίζονται όλο και περισσότερο 

στο διαδίκτυο, οι δημόσιες διοικήσεις χρειάζονται συνδεσιμότητα Gigabit ώστε να μπορούν 

να παρέχουν αδιάλειπτες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η συνδεσιμότητα 

Gigabit είναι επίσης σημαντική για τους συγκοινωνιακούς κόμβους, δεδομένου ότι οι 

καινοτόμες εφαρμογές διευκολύνουν τις διατροπικές μεταφορές. Επιπλέον, η πρόσβαση στο 

διαδίκτυο μέσω ασύρματης σύνδεσης σε διάφορα σημεία πρόσβασης, όπως βιβλιοθήκες, 

νοσοκομεία και σχολεία, μπορεί να προωθήσει την ενημέρωση όσον αφορά τις συνδέσεις 

Gigabit και τη ζήτηση τέτοιων συνδέσεων. 

 

Το βασικό περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού 

 

Η πρόταση προβλέπει την τροποποίηση του νομικού πλαισίου της ΔΣΕ για τις 

τηλεπικοινωνίες ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η οικονομική στήριξη της εγκατάστασης 

τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε χώρους καίριας σημασίας για την κοινωνία. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τέτοιοι χώροι είναι τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, οι λιμένες και τα αεροδρόμια, τα κτήρια τοπικών 

αρχών, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τα ιατρεία, τα νοσοκομεία και τα γήπεδα. 

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει έναν μηχανισμό χρηματοδότησης μέσω του οποίου 

θα παρέχεται οικονομική βοήθεια στις οντότητες με δημόσια αποστολή για την παροχή 

δωρεάν ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο (WiFi). Η χρηματοδότηση θα περιορίζεται στις 

περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σημεία πρόσβασης τα οποία να παρέχουν ευρυζωνικές 

υπηρεσίες πολύ υψηλών ταχυτήτων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση στην 

ψηφιακή αγορά ακόμη και των κοινοτήτων με περιορισμένους πόρους, οι επιλέξιμες δαπάνες 

θα ανέρχονται στο 100 τοις εκατό του συνολικού κόστους. Δεδομένου ότι το ποσό της 

οικονομικής βοήθειας για κάθε μεμονωμένη δράση δεν θα υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ 

(δηλαδή το κατώτατο όριο των επιχορηγήσεων μικρού ύψους, όπως προβλέπεται στο 

δημοσιονομικό κανονισμό), η πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον 

ανταγωνισμό. Επιπλέον, η Επιτροπή εκτιμά ότι η περιορισμένη εμβέλεια κάθε σημείου 

πρόσβασης λειτουργεί ως εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η 

πρόταση είναι χρονικά περιορισμένη και θα ισχύει για την περίοδο 2017-2020. Συνολικά 70 

εκατομμύρια ευρώ θα ανακατανεμηθούν στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ποσών για τον 

τομέα των τηλεπικοινωνιών της ΔΣΕ για την περίοδο 2017-2019 και άλλα 50 επιπλέον 

εκατομμύρια ευρώ θα μεταφερθούν στο συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι για τον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών. 

Στόχος της πρότασης είναι η προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές 

κοινότητες και η καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην ψηφιακή αγορά. Η Επιτροπή ελπίζει ότι η 

πρόταση θα δημιουργήσει συνδεσιμότητα σε χιλιάδες χώρους και τελικά θα συμβάλει ώστε οι 

δημόσιοι φορείς να μπορούν να προσφέρουν ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, εφαρμογών και 

προϊόντων στους χρήστες τους. Πέρα από τη συμπλήρωση των παρεχόμενων δημοσίων 

υπηρεσιών, η πρόταση αναμένεται να δώσει στους χρήστες μια πρώτη εικόνα της κοινωνίας 

των Gigabit και να βελτιώσει τις δεξιότητές τους στην ΤΠ. Επιπλέον, η Επιτροπή εκτιμά ότι 

η πρόταση θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικές συνδέσεις. 
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Εξέταση της πρότασης από την επιτροπή 

 

Βάση αξιολόγησης για την αρχή της επικουρικότητας 

 

Η αρχή της επικουρικότητας ρυθμίζεται από το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική 

της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της 

προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, 

αντιθέτως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, μπορούν να 

επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με την 

εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που προσαρτάται στη 

Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο διαβιβάζουν τα σχέδια νομοθετικών πράξεων στα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία 

αποφαίνονται εάν η εκάστοτε πρόταση συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Το 

κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του 

κανονισμού του, θα εξετάσει εάν η νομοθετική πράξη αντιβαίνει στην εν λόγω αρχή. 

Εάν το εθνικό κοινοβούλιο κρίνει ότι η πρόταση αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας, 

έχει δικαίωμα έκδοσης αιτιολογημένης γνώμης προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η εν λόγω γνώμη εκδίδεται εντός 

προθεσμίας οκτώ εβδομάδων από την ημέρα δημοσίευσης της πρότασης σε όλες τις επίσημες 

γλώσσες της ΕΕ. 

 

Εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας 

 

Εκτίμηση της Επιτροπής 

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρόταση συνάδει με τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής για την ανάληψη δράσης στο πεδίο των 

διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, κατά τον ορισμό του άρθρου 170 της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η πρόταση συμβάλλει στην υλοποίηση μιας εσωτερικής αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα περιλαμβάνει τους πάντες – συμπεριλαμβανομένων των 

τοπικών κοινοτήτων. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν καθαυτά να 

αναπτύξουν σε επαρκή βαθμό ένα χώρο που να περιλαμβάνει ολόκληρη την ΕΕ, με 

πρόσβαση σε ασύρματη συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

δεν υπάρχει συνολική στρατηγική για την προώθηση της πρόσβασης σε δωρεάν ασύρματη 

συνδεσιμότητα, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων. Τα 

υφιστάμενα έργα είναι κατακερματισμένα και χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματικότητα. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόταση βελτιστοποιεί το κόστος και προωθεί την οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αυξάνεται 

επίσης λόγω του ότι οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα παρέχουν πρόσβαση σε 

διευρωπαϊκές διαλειτουργικές υπηρεσίες. 

Η Επιτροπή τονίζει επίσης ότι το προτεινόμενο μέτρο είναι ανάλογο προς τον στόχο. 

Προβλέπει μόνο τη στήριξη έργων μικρής κλίμακας για την κατασκευή περιορισμένων 

δικτύων σε δημόσιους χώρους. Λόγω της περιορισμένης φύσης της στήριξης, δεν αναμένεται 

να επηρεαστεί αρνητικά ο ανταγωνισμός. Ωστόσο, η Επιτροπή εκτιμά ότι η πρόταση θα έχει 

θετικά δευτερογενή αποτελέσματα και ότι, τελικά, θα συμβάλει στην αύξηση της πρόσβασης 

στις εμπορικές προσφορές. 
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Εκτίμηση της σουηδικής κυβέρνησης 

 

Η κυβέρνηση έχει επιφυλάξεις σχετικά με την εκτίμηση της Επιτροπής όσον αφορά τη 

συμμόρφωση της πρότασης με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η 

κυβέρνηση θεωρεί ότι το ζήτημα της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι 

σημαντικό από δημοκρατική άποψη, ωστόσο κρίνει προβληματικό το γεγονός ότι η Επιτροπή 

δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και του πεδίου εφαρμογής 

του προτεινόμενου μέτρου. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια της δημόσιας 

διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε πριν από την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου 

του κανονισμού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προέκυψε ότι οι δημόσιες αρχές και οι 

ιδιώτες στηρίζουν την ανάπτυξη δικτύων WiFi σε δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με την 

κυβέρνηση, η Επιτροπή έπρεπε να είχε διερευνήσει διεξοδικότερα τις επιπτώσεις της 

πρότασης στις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες, καθώς και στον ανταγωνισμό και στα 

επενδυτικά κίνητρα των συμμετεχόντων στην αγορά. Ως εκ τούτου, λόγω της απουσίας 

εκτίμησης επιπτώσεων, η κυβέρνηση δυσκολεύεται να εκτιμήσει την ορθότητα της 

αξιολόγησης της Επιτροπής όσον αφορά τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. Η κυβέρνηση έχει περαιτέρω αμφιβολίες σχετικά με το αν η πρόταση, 

δεδομένου ότι είναι περιορισμένη, θα μπορέσει να επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

 

Θέση της επιτροπής μεταφορών 

 

Η επιτροπή εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει θετικό στόχο, δηλαδή την προώθηση 

της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες. Η επιτροπή συμφωνεί με την 

Επιτροπή ότι η πρόσβαση σε συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας έχει μεγάλη σημασία, κυρίως 

για τις τοπικές κοινότητες, διότι συμβάλλει στη συμμετοχή και, συνεπώς, εκπληρώνει 

σημαντική δημοκρατική λειτουργία. Επιπλέον, η επιτροπή εκτιμά ότι η ανάπτυξη της 

ψηφιακής τεχνολογίας πρέπει να επιβεβαιωθεί ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις 

τοπικές αρχές και στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μεγαλύτερο φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών, 

εφαρμογών και προϊόντων προς όφελος των χρηστών και των πελατών τους. 

Όσον αφορά τη συμμόρφωση της πρότασης με τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, η επιτροπή δυσκολεύεται να αποτιμήσει την ορθότητα της αιτιολόγησης της 

Επιτροπής. Η επιτροπή αμφισβητεί την επιλογή της Επιτροπής να μην προβεί σε ανάλυση 

των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου μέτρου. 

Κατά τη γνώμη της επιτροπής, δεν αρκεί να δίνεται βάση μόνο στην εκτίμηση των 

επιπτώσεων και στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την 

εκπόνηση της χωριστής νομοθετικής πρότασης για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την ανακοίνωση σχετικά με μια ευρωπαϊκή κοινωνία 

Gigabit. 

Δεδομένου ότι η ισχύς της πρότασης είναι χρονικά περιορισμένη, η επιτροπή θεωρεί ότι η 

Επιτροπή θα έπρεπε να είχε διερευνήσει περαιτέρω τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που 

μπορεί να έχει η πρόταση στις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες. Η επιτροπή, όπως και η 

κυβέρνηση, έχει επίσης αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο οι διαθέσιμες πιστώσεις, και 

εμμέσως η πρόταση, μπορούν να εκπληρώσουν τον στόχο μιας εσωτερικής αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην οποία αναφέρεται η Επιτροπή στην εκτίμησή της σχετικά 

με την επικουρικότητα. 

Η επιτροπή είναι επίσης της άποψης ότι η παραδοχή της Επιτροπής πως η πρόταση δεν θα 

έχει αρνητικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό θα έπρεπε να είχε διερευνηθεί περαιτέρω. 

Σύμφωνα με την πρόταση, οι οντότητες με δημόσια αποστολή μπορούν να λάβουν 



 

NP\1111921EL.docx 7/9 PE595.574v01-00 

 EL 

οικονομική βοήθεια για τη χρηματοδότηση έργων ακόμη και σε χώρους όπου υπάρχει ήδη 

κινητή ευρυζωνική κάλυψη προσβάσιμη μέσω συνδρομών στους συμμετέχοντες στην αγορά. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, λόγω της μικρής κλίμακας των έργων, το μέτρο μπορεί να 

θεωρηθεί ανάλογο προς τον στόχο του. Ωστόσο, η επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της ότι η 

υπέρμετρη χρήση της βοήθειας θα μπορούσε δυνητικά να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και 

να επηρεάσει αρνητικά τα επενδυτικά κίνητρα των συμμετεχόντων στην αγορά. Στο πλαίσιο 

αυτό, η επιτροπή θα ήθελε επίσης να επισημάνει ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού και η 

ευρυζωνική κάλυψη διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Προκειμένου να 

θεωρηθεί ότι η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας, η επιτροπή εκτιμά ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων που να λαμβάνει υπόψη 

τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές των κρατών μελών. 

Λόγω των ασαφειών της πρότασης ως αποτέλεσμα της απουσίας ανάλυσης μακροπρόθεσμων 

επιπτώσεων, γεγονός το οποίο προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την αιτιολόγηση της 

Επιτροπής, η επιτροπή κρίνει συμπερασματικά ότι η εν λόγω πρόταση δεν συνάδει με τις 

αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Κατάλογος προτάσεων που εξετάστηκαν 

 

Πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 

283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές 

κοινότητες (COM(2016)589). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας 

 

Το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής για την 

έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά 

την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες έχει θετικό στόχο, 

δηλαδή την προώθηση ασύρματης συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας σε χώρους καίριας 

σημασίας για την κοινωνία. Το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας συμφωνεί με την 

Επιτροπή ότι η πρόσβαση σε συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας έχει μεγάλη σημασία, κυρίως 

για τις τοπικές κοινότητες, διότι συμβάλλει στη συμμετοχή και, συνεπώς, εκπληρώνει 

σημαντική δημοκρατική λειτουργία. Επιπλέον, το κοινοβούλιο εκτιμά ότι η ανάπτυξη της 

ψηφιακής τεχνολογίας πρέπει να επιβεβαιωθεί ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις 

τοπικές αρχές και στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μεγαλύτερο φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών, 

εφαρμογών και προϊόντων προς όφελος των χρηστών και των πελατών τους. 

Όσον αφορά τη συμμόρφωση της πρότασης με τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, το κοινοβούλιο δυσκολεύεται να αποτιμήσει την ορθότητα της αιτιολόγησης 

της Επιτροπής. Το κοινοβούλιο αμφισβητεί την επιλογή της Επιτροπής να μην προβεί σε 

ανάλυση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου 

μέτρου. Κατά τη γνώμη του κοινοβουλίου, δεν αρκεί να δίνεται βάση μόνο στην εκτίμηση 

των επιπτώσεων και στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την 

εκπόνηση της χωριστής νομοθετικής πρότασης για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την ανακοίνωση σχετικά με μια ευρωπαϊκή κοινωνία 

Gigabit. Δεδομένου ότι η ισχύς της πρότασης είναι χρονικά περιορισμένη, το κοινοβούλιο 

θεωρεί ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε διερευνήσει περαιτέρω τις μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πρόταση στις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες. Το 

κοινοβούλιο, όπως και η κυβέρνηση, έχει αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο οι διαθέσιμες 

πιστώσεις, και εμμέσως η πρόταση, μπορούν να εκπληρώσουν τον στόχο μιας εσωτερικής 

αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην οποία αναφέρεται η Επιτροπή στην εκτίμησή της 

σχετικά με την επικουρικότητα. 

Το κοινοβούλιο είναι επίσης της άποψης ότι η παραδοχή της Επιτροπής πως η πρόταση δεν 

θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό θα έπρεπε να είχε διερευνηθεί περαιτέρω. 

Σύμφωνα με την πρόταση, οι οντότητες με δημόσια αποστολή μπορούν να λάβουν 

οικονομική βοήθεια για τη χρηματοδότηση έργων ακόμη και σε χώρους όπου υπάρχει ήδη 

κινητή ευρυζωνική κάλυψη προσβάσιμη μέσω συνδρομών στους συμμετέχοντες στην αγορά. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, λόγω της μικρής κλίμακας των έργων, το μέτρο μπορεί να 

θεωρηθεί ανάλογο προς τον στόχο του. Ωστόσο, το κοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία του 

ότι η υπέρμετρη χρήση της βοήθειας θα μπορούσε δυνητικά να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό 

και να επηρεάσει αρνητικά τα επενδυτικά κίνητρα των συμμετεχόντων στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, το κοινοβούλιο θα ήθελε επίσης να επισημάνει ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού 
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και η ευρυζωνική κάλυψη διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Προκειμένου να 

θεωρηθεί ότι η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας, το κοινοβούλιο εκτιμά ότι 

η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων που να λαμβάνει υπόψη 

τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές των κρατών μελών. 

Λόγω των ασαφειών της πρότασης ως αποτέλεσμα της απουσίας ανάλυσης μακροπρόθεσμων 

επιπτώσεων, γεγονός το οποίο προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την αιτιολόγηση της 

Επιτροπής, το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας κρίνει συμπερασματικά ότι η εν 

λόγω πρόταση δεν συνάδει με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 


