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Asia: Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 

muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta 

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

 

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 

6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 

Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 

lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Ruotsin valtiopäivät on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta 

asetukseksi. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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LIITE 

Liikennevaliokunnan lausunto  

2016/17:TU7 

 

Toissijaisuusperiaatteen mukaisuuden tarkastelu:  

komission ehdotus  

paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisesta 

 

 

Yhteenveto 
 

Valiokunta tarkastelee tässä lausunnossa Euroopan komission ehdotusta asetukseksi asetusten 

(EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen 

internetyhteyksien parantamisen osalta (COM(2016)0589). 

Ehdotuksessa on epäselvyyksiä, jotka johtuvat siitä, ettei pitkän aikavälin 

vaikutustenarviointia muun muassa ehdotuksen vaikutuksista kilpailuun ja tuleviin 

rahoitustarpeisiin ole tehty, ja jotka näin ollen herättävät epäilyjä komission perustelujen 

suhteen. Valiokunta katsoo tämän vuoksi, että ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen ja 

suhteellisuusperiaatteen mukainen. 

Valiokunta ehdottaa siksi, että valtiopäivät päättää perustellun lausunnon antamisesta 

Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille 

valtiopäiväjärjestyksen 10 luvun 3 §:n mukaisesti. 

 

 

Tutkittu ehdotus 

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 

1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien 

parantamisen osalta (COM(2016)0589). 
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Selostus asiasta 

 

Asia ja sen valmistelu 

 

Valtiopäivät on saanut mahdollisuuden perustellun lausunnon antamiseen komission 

ehdotuksesta asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta 

paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta (COM(2016)0589). Täysistunto 

siirsi komission ehdotuksen liikennevaliokuntaan 6. lokakuuta 2016. Perustellun lausunnon 

antamisen määräaika päättyy 30. marraskuuta 2016. 

Elinkeinoministeriö esitti 19. lokakuuta 2016 muistion (2016/17:FPM15), jossa selvitetään 

hallituksen arviota siitä, onko ehdotus toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja tiedotti 

tarkemmin asiasta valiokunnan kokouksessa 10. marraskuuta. Elinkeinoministeriö antoi 

toisessa muistiossa 11. marraskuuta lisätietoa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta 

koskevista näkökohdista ehdotuksessa. 

 

Tausta 

 

Komissio ehdotti meneillään olevan digitaalialan paradigmamuutoksen vuoksi 

tiedonannossaan ˮDigitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalleˮ (COM(2015)0192) 

sähköisen viestinnän sääntelykehyksen perusteellista tarkistamista vuoden 2016 aikana. 

Tarkistuksen tuloksena syntyi ehdotus eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä 

(COM(2016)0590), joka sisältää uuden kaikkialla läsnä olevia ja rajattomia yhteyksiä 

koskevan tavoitteen. Ehdotuksessa vahvistetaan kaikkien EU:n kansalaisten oikeus 

tarkoituksenmukaiseen, vähintään kiinteän verkon internetyhteyteen, joka on kohtuuhintainen. 

Tämän ehdotuksen ohella komissio on antanut tiedonannon ˮVerkkoyhteydet 

kilpailukykyisillä digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kohti eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaaˮ 

(COM(2016)0587), jossa määritetään kolme internetyhteyksien strategista tavoitetta. 

Tavoitteet on määrä saavuttaa viimeistään vuonna 2025. Yksi tavoitteista on, että kaikilla 

tärkeillä sosioekonomisilla vaikuttajilla, julkisten palvelujen tarjoajilla ja laajasti 

digitalisoituneilla yrityksillä on käytettävissään gigabittitason internetyhteydet. Komissio 

viittaa tiedonannossaan meneillään olevaan digitaaliseen muutokseen ja huomauttaa, että 

kaikki digitalisoitumiskehityksen taloudelliset ja sosiaaliset edut saavutetaan vain, jos kyetään 

varmistamaan erittäin suuren kapasiteetin verkkojen laajamittainen käyttöönotto ja käyttö 

sekä maaseutu- että kaupunkialueilla. 

Tässä lausunnossa käsiteltävän paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamista koskevan 

ehdotuksen on katsottava täydentävän ehdotusta eurooppalaisesta sähköisen viestinnän 

säännöstöstä, ja se on yksi monista toimenpiteistä mainittujen internetyhteyksiä koskevien 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa Verkkojen Eurooppa -

välineen televiestintää koskevaa sääntelykehystä muuttamalla asetuksia (EU) N:o 1316/2013 

ja (EU) N:o 283/2014 ja parantaa näin paikallisyhteisöjen internetyhteyksiä. 

Verkkojen Eurooppa -välineen televiestintää koskeva sääntelykehys mahdollistaa nykyään 

vain rajalliset toimenpiteet laajakaistaverkkojen tukemiseksi. Verkkojen Eurooppa -välineestä 

myönnetään yhdessä Euroopan investointipankin kanssa pienimuotoista rahoitusta 

rahoitusvälineiden perustamiseen unionin tasolla. Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 

asetuksen ja suuntaviivoja koskevan asetuksen soveltamisalaan ei kuitenkaan kuulu tuen 

myöntäminen julkisen palvelun tehtävää suorittaville yhteisöille paikallisten langattomien 

liityntäpisteiden asentamiseksi. 
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Komissio huomauttaa, että julkiset palvelut siirtyvät yhä enemmän verkkoon, minkä vuoksi 

julkishallinnot tarvitsevat gigabittiyhteydet tarjotakseen kansalaisille ja yrityksille 

saumattomia palveluja. Gigabittiyhteydet ovat tärkeitä myös liikenteen solmukohdissa, sillä 

innovatiiviset sovellukset helpottavat intermodaalikuljetuksia. Lisäksi tarjoamalla pääsy 

internetiin langattomien yhteyksien kautta erilaisissa keskeisissä paikoissa, kuten kirjastoissa, 

sairaaloissa ja kouluissa, voidaan edistää gigabittiyhteyksien tunnettuutta ja kysyntää. 

 

Asetusehdotuksen pääsisältö 

 

Ehdotuksella muutetaan Verkkojen Eurooppa -välineen televiestintää koskevaa 

sääntelykehystä, jotta mahdollistetaan taloudellisen tuen myöntäminen paikallisten 

langattomien liityntäpisteiden asentamiseen yhteiskunnan kannalta keskeisiin paikkoihin. 

Tällaisia paikkoja ovat komission mukaan esimerkiksi perus- ja keskiasteen koulut, 

rautatieasemat, satamat, lentoasemat, paikallisviranomaisten tilat, yliopistot, 

tutkimuskeskukset, lääkäreiden vastaanotot, sairaalat ja stadionit. Ehdotuksessa määrätään 

tarkemmin rahoitusmekanismista, jonka avulla julkisen palvelun tehtävää suorittavat yhteisöt 

saavat taloudellista tukea ilmaisen langattoman internetyhteyden (ns. WiFi) tarjoamiseen. 

Rahoitusta myönnetään vain, jos hyvin suuren nopeuden laajakaistayhteyden mahdollistavia 

liityntäpisteitä ei vielä ole olemassa. Jotta varmistetaan, että myös paikallisyhteisöjen, joiden 

resurssit ovat rajalliset, on mahdollista integroitua digitaalisille markkinoille, tukikelpoiset 

kustannukset voivat olla jopa 100 prosenttia kokonaiskustannuksista. Koska kullekin 

yksittäiselle toimelle myönnettävä tuki on alle 60 000 euroa (eli alle varainhoitoasetuksessa 

säädetyn vähäisten avustusten rajan), ehdotuksen ei arvioida vaikuttavan kielteisesti 

kilpailuun. Lisäksi komissio arvelee yksittäisten liityntäpisteiden rajallisen toiminta-alueen 

olevan takeena sille, ettei kilpailu vääristy. Ehdotus on määräaikainen, ja se on voimassa 

vuosina 2017–2020. Verkkojen Eurooppa -välineen televiestintäalan ohjelmoitujen määrien 

välillä kohdennetaan uudelleen yhteensä 70 miljoonaa euroa vuosina 2017–2019, ja lisäksi 

siirretään 50 miljoonaa euroa televiestintäalan määrärahoihin. 

Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa paikallisyhteisöjen internetyhteyksiä ja integroitumista 

digitaalisille markkinoille. Komission toiveena on, että ehdotuksen avulla voidaan perustaa 

yhteydet tuhansiin paikkoihin ja että julkiset tahot voivat sen ansiosta tarjota erilaisia 

palveluja, sovelluksia ja tuotteita yhteisössään asuville ihmisille. Ehdotuksen odotetaan paitsi 

täydentävän tarjottavia julkisia palveluja myös tutustuttavan käyttäjät gigabittiyhteiskuntaan 

ja parantavan heidän tietoteknisiä taitojaan. Lisäksi komissio arvelee, että ehdotus lisää 

laajakaistayhteyksien kysyntää. 
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Valiokunnan tarkastelu 

 

Toissijaisuusperiaatteen mukaisuuden tarkastelun lähtökohta 

 

Toissijaisuusperiaatteesta määrätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa. Sen 

mukaan unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos 

ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan 

tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa 

paremmin unionin tasolla. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan 

Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan mukaan Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston on toimitettava esityksensä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviksi säädöksiksi 

kansallisille parlamenteille, jotta ne voivat ottaa kantaa siihen, onko ehdotus 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. Valtiopäivien on valtiopäiväjärjestyksen 10 luvun 3 §:n 

mukaan tutkittava, onko lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädös ristiriidassa tämän 

periaatteen kanssa. 

Jos kansallinen parlamentti katsoo, että ehdotus on ristiriidassa kyseisen periaatteen kanssa, 

sillä on oikeus antaa ns. perusteltu lausunto Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä 

neuvoston ja komission puheenjohtajille. Lausunto on annettava kahdeksan viikon kuluessa 

siitä, kun ehdotus on toimitettu EU:n kaikilla virallisilla kielillä. 

 

Toissijaisuusperiaatteen soveltaminen 

 

Komission arvio 

 

Komissio katsoo, että ehdotus on toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen mukainen 

ja se pysyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 170 artiklassa määritetyllä 

Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen toiminta-alalla. 

Komission mukaan ehdotus myötävaikuttaa sähköisen viestinnän sisämarkkinoihin, joilla 

kaikki – myös paikallisyhteisöt – ovat mukana. Komissio huomauttaa, että jäsenvaltioiden 

toimilla ei voida riittävällä tavalla saada aikaan koko EU:n kattavaa laadukkaan langattoman 

yhteyden piiriin kuuluvaa aluetta. Tämä johtuu siitä, ettei ole olemassa kattavaa strategiaa, 

jolla edistettäisiin ilmaisten langattomien yhteyksien saatavuutta paikallisyhteisöjen tarpeet 

huomioon ottaen. Nykyiset hankkeet ovat hajanaisia ja tehottomia. Komissio katsoo, että 

ehdotus optimoi kustannukset sekä edistää unionin taloudellista, yhteiskunnallista ja 

alueellista yhteenkuuluvuutta. Lisäksi se tuo lisäarvoa Euroopalle, sillä käyttöön otetut 

infrastruktuurit tarjoavat pääsyn Euroopan laajuisiin yhteentoimiviin palveluihin. 

Komissio korostaa myös, että ehdotettu toimenpide on oikeasuhteinen. Sillä tuetaan vain 

pienimuotoisia rajallisten verkkojen perustamishankkeita julkisessa ympäristössä. Tuen ei 

odoteta vaikuttavan kielteisesti kilpailuun rajallisuutensa ansiosta. Sitä vastoin komissio 

arvioi, että ehdotuksella on myönteisiä vaikutuksia ja että se tulee edistämään kaupallisen 

tarjonnan hyödyntämistä. 

 

Hallituksen arvio 

 

Hallitus suhtautuu epäröiden komission arvioon siitä, että ehdotus on toissijaisuusperiaatteen 

ja suhteellisuusperiaatteen mukainen. Hallitus katsoo, että kysymys sähköisen viestinnän 

käyttömahdollisuudesta on tärkeä demokratianäkökulmasta, mutta pitää ongelmallisena, ettei 

komissio ole tehnyt vaikutustenarviointia ehdotetun toimenpiteen pitkän aikavälin 
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vaikutuksista ja laajuudesta. Sen sijaan komissio viittaa siihen, että sähköisen viestinnän 

sääntelykehyksen tarkistamista edeltävässä julkisessa kuulemisessa ilmeni monen 

viranomaisen ja yksityishenkilön kannattavan WiFi-verkkojen käyttöönottoa julkisilla 

paikoilla. Hallituksen mukaan komission olisi pitänyt selvittää tarkemmin ehdotuksen 

vaikutuksia tuleviin rahoitustarpeisiin, kuten myös kilpailuun ja markkinatoimijoiden 

investointihalukkuuteen. Hallituksen on vaikutustenarvioinnin puuttumisen vuoksi vaikea 

arvioida, pitävätkö komission toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta koskevat 

arviot paikkansa. Hallitus suhtautuu epäröiden myös siihen, voidaanko ehdotuksella sen 

rajallisuuden vuoksi saavuttaa tavoiteltuja vaikutuksia. 

 

Valiokunnan kannanotto 

 

Valiokunta katsoo, että komission ehdotuksella on myönteinen tarkoitus, eli 

paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen. Valiokunta katsoo komission tavoin, että 

laadukkaiden yhteyksien saatavuudella on suuri merkitys ennen kaikkea paikallisyhteisöille, 

koska se edistää osallisuutta ja täyttää näin tärkeän demokraattisen tehtävän. Lisäksi 

valiokunta katsoo, että digitaaliseen kehitykseen on suhtauduttava myönteisesti niin, että 

paikallisille viranomaisille ja yrityksille annetaan mahdollisuus laajentaa digitaalisten 

palvelujen, sovellusten ja tuotteiden tarjontaa niiden käyttäjien ja asiakkaiden hyödyksi. 

Ehdotuksen toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen mukaisuudesta valiokunta 

toteaa kuitenkin, että komission perustelujen oikeellisuuden arviointi on vaikeaa. Valiokunta 

pitää kyseenalaisena komission päätöstä jättää ehdotetun toimenpiteen pitkän aikavälin 

vaikutuksia ja laajuutta koskeva vaikutustenarviointi tekemättä. Valiokunnan mielestä ei riitä, 

että luotetaan pelkästään siihen vaikutustenarviointiin ja julkiseen kuulemiseen, jotka 

toteutettiin valmisteltaessa erillistä lainsäädäntöehdotusta eurooppalaisesta sähköisen 

viestinnän säännöstöstä ja tiedonantoa eurooppalaisesta gigabittiyhteiskunnasta. 

Koska ehdotus on määräaikainen, valiokunta katsoo, että komission olisi pitänyt selvittää 

tarkemmin ehdotuksen mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia tuleviin rahoitustarpeisiin. 

Valiokunta suhtautuu hallituksen tavoin epäröiden siihen, voiko varattu rahoitus, ja 

epäsuorasti ehdotus, täyttää sähköisen viestinnän sisämarkkinoita koskevan tavoitteen, johon 

komissio viittaa toissijaisuusperiaatetta koskevassa arviossaan. 

Valiokunnan mielestä myös komission oletusta siitä, ettei ehdotus vaikuta kielteisesti 

kilpailuun, olisi pitänyt selvittää tarkemmin. Ehdotuksesta seuraa, että julkisen palvelun 

tehtävää suorittavien yhteisöjen on mahdollista saada taloudellista tukea hankkeiden 

rahoittamiseen myös paikoissa, joissa on jo käytettävissä mobiililaajakaista 

markkinatoimijoiden liittymien kautta. Toimenpiteen voidaan komission mukaan katsoa 

olevan oikeassa suhteessa sen tavoitteeseen, koska hankkeet ovat kooltaan pieniä. Valiokunta 

pelkää kuitenkin, että tuki saattaa vääristää kilpailua ja vaikuttaa kielteisesti 

markkinatoimijoiden investointihalukkuuteen, jos sitä käytetään liiallisesti. Valiokunta haluaa 

tässä yhteydessä myös korostaa, että kilpailuedellytykset ja laajakaistan kattavuus ovat 

erilaisia eri jäsenvaltioissa. Jotta ehdotusta voitaisiin pitää suhteellisuusperiaatteen mukaisena, 

komission tulisi valiokunnan mielestä laatia perusteellinen vaikutustenarviointi, jossa otetaan 

huomioon jäsenvaltioiden erilaiset markkinatilanteet. 

Ehdotuksessa on epäselvyyksiä, jotka johtuvat siitä, ettei pitkän aikavälin 

vaikutustenarviointia ole tehty, ja jotka näin ollen herättävät epäilyjä komission perustelujen 

suhteen. Valiokunta katsoo tämän vuoksi tiivistetysti, että ehdotus ei ole 

toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen mukainen. 
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LIITE 1 

Luettelo tutkituista ehdotuksista 

 

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 

1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien 

parantamisen osalta (COM(2016)0589). 

 

LIITE 2 

Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto 

 

Ruotsin valtiopäivät katsoo, että komission ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta 

paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta on myönteinen tarkoitus, eli 

laadukkaiden langattomien yhteyksien edistäminen yhteiskunnan kannalta keskeisissä 

paikoissa. Valtiopäivät katsoo komission tavoin, että yhteyksien saatavuudella on suuri 

merkitys ennen kaikkea paikallisyhteisöille, koska se edistää osallisuutta ja täyttää näin 

tärkeän demokraattisen tehtävän. Lisäksi valtiopäivät katsoo, että digitaaliseen kehitykseen on 

suhtauduttava myönteisesti niin, että paikallisille viranomaisille ja yrityksille annetaan 

mahdollisuus laajentaa digitaalisten palvelujen, sovellusten ja tuotteiden tarjontaa niiden 

käyttäjien ja asiakkaiden hyödyksi. 

Ehdotuksen toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen mukaisuudesta valtiopäivät 

toteaa kuitenkin, että komission perustelujen oikeellisuuden arviointi on vaikeaa. Valtiopäivät 

pitää kyseenalaisena komission päätöstä jättää ehdotetun toimenpiteen pitkän aikavälin 

vaikutuksia ja laajuutta koskeva vaikutustenarviointi tekemättä. Valtiopäivien mielestä ei 

riitä, että luotetaan pelkästään siihen vaikutustenarviointiin ja julkiseen kuulemiseen, jotka 

toteutettiin valmisteltaessa erillistä lainsäädäntöehdotusta eurooppalaisesta sähköisen 

viestinnän säännöstöstä ja tiedonantoa eurooppalaisesta gigabittiyhteiskunnasta. Koska 

ehdotus on määräaikainen, valtiopäivät katsoo, että komission olisi pitänyt selvittää 

tarkemmin ehdotuksen mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia tuleviin rahoitustarpeisiin. 

Valtiopäivät suhtautuu hallituksen tavoin epäröiden siihen, voiko varattu rahoitus, ja 

epäsuorasti ehdotus, täyttää sähköisen viestinnän sisämarkkinoita koskevan tavoitteen, johon 

komissio viittaa toissijaisuusperiaatetta koskevassa arviossaan. 

Valtiopäivien mielestä myös komission oletusta siitä, ettei ehdotus vaikuta kielteisesti 

kilpailuun, olisi pitänyt selvittää tarkemmin. Ehdotuksesta seuraa, että julkisen palvelun 

tehtävää suorittavien yhteisöjen on mahdollista saada taloudellista tukea hankkeiden 

rahoittamiseen myös paikoissa, joissa on jo käytettävissä mobiililaajakaista 

markkinatoimijoiden liittymien kautta. Toimenpiteen voidaan komission mukaan katsoa 

olevan oikeassa suhteessa sen tavoitteeseen, koska hankkeet ovat kooltaan pieniä. 

Valtiopäivät pelkää kuitenkin, että tuki saattaa vääristää kilpailua ja vaikuttaa kielteisesti 

markkinatoimijoiden investointihalukkuuteen, jos sitä käytetään liiallisesti. Valtiopäivät 

haluaa tässä yhteydessä myös korostaa, että kilpailuedellytykset ja laajakaistan kattavuus ovat 

erilaisia eri jäsenvaltioissa. Jotta ehdotusta voitaisiin pitää suhteellisuusperiaatteen mukaisena, 

komission tulisi valtiopäivien mielestä laatia perusteellinen vaikutustenarviointi, jossa otetaan 

huomioon jäsenvaltioiden erilaiset markkinatilanteet. 

Ehdotuksessa on epäselvyyksiä, jotka johtuvat siitä, ettei pitkän aikavälin 

vaikutustenarviointia ole tehty, ja jotka näin ollen herättävät epäilyjä komission perustelujen 

suhteen. Valtiopäivät katsoo tämän vuoksi tiivistetysti, että ehdotus ei ole 

toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen mukainen. 


