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NEMZETI PARLAMENT 
INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT 

VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: A svéd parlament indokolással ellátott véleménye az 1316/2013/EU és a 

283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő 

előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

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

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 

és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

A svéd parlament a mellékelt, indokolással ellátott véleményt nyilvánította a fent említett 

rendeletre irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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MELLÉKLET 

A Közlekedési Bizottság véleménye  

2016/17:TU7 

 

Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő  

előmozdításáról szóló bizottsági javaslat vizsgálata  

a szubszidiaritás elve szempontjából 

 

 

Összefoglalás 
 

A bizottság e véleményben az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az 

internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló európai bizottsági 

javaslatot (COM(2016)0589) vizsgálja. 

Mivel a javaslat olyan pontatlanságokat tartalmaz, amelyek a – többek között a javaslatnak a 

versenyre és jövőbeli finanszírozási szükségletekre gyakorolt hatására vonatkozó – hosszú 

távú hatásvizsgálat hiányából erednek, és ezért a Bizottság indokolása tekintetében 

aggályokat vet fel, a bizottság a javaslatot a szubszidiaritás és az arányosság elvével 

összeegyeztethetetlennek tartja. 

A bizottság ezért javasolja a svéd parlamentnek, hogy eljárási szabályzata 10. fejezet 3.§-ának 

megfelelően indokolással ellátott véleményt küldjön az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság elnökének. 

 

 

A vizsgált szöveg 

Az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben 

történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló bizottsági javaslat (COM(2016)0589). 
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Az ügy ismertetése 

 

Az ügy és annak előkészítése 

 

A svéd parlament lehetőséget kapott arra, hogy az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU 

rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében 

történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló európai 

bizottsági javaslatról (COM(2016)0589) indokolással ellátott véleményt készítsen. A Ház a 

bizottsági javaslatot 2016. október 6-án a Közlekedési Bizottsághoz utalta. Az indokolással 

ellátott vélemény előterjesztésének határideje 2016. november 30-án jár le. 

A Vállalkozási Minisztérium 2016. október 19-én feljegyzést (2016/17:FPM15) terjesztett 

elő, amelyben ismerteti a kormány álláspontját a javaslat szubszidiaritás és az arányosság 

elvével való összeegyeztethetőségével kapcsolatban, majd a bizottság november 10-i ülésén 

részletes tájékoztatást nyújtott. A Vállalkozási Minisztérium november 11-én egy újabb 

feljegyzésben további információkkal szolgált a javaslat szubszidiaritást és arányosságot 

érintő szempontjairól. 

 

Háttér 

 

A digitális ágazaton belül zajló paradigmaváltásra való tekintettel a Bizottság az „Európai 

digitális egységes piaci stratégia” közleményben (COM(2015)0192) az elektronikus 

hírközlésre vonatkozó szabályozás 2016. évi alapos felülvizsgálatára tett javaslatot. A 

felülvizsgálat eredményeként született az Európai elektronikus hírközlési kódexre irányuló 

javaslat (COM(2016)0590), amely új célként a mindenütt elérhető és akadálytalan 

internetkapcsolatot foglalja magában. A javaslat rögzíti, hogy minden uniós polgárnak joga 

van legalább egy fix, megfizethető és működő internetkapcsolathoz. A javaslathoz 

kapcsolódik „Az összekapcsoltság a versenyképes digitális egységes piac szolgálatában: Úton 

a gigabitalapú európai információs társadalom felé” című közlemény (COM(2016)0587), 

amelyben a Bizottság az összekapcsoltság tekintetében három, legkésőbb 2025-re elérendő 

stratégiai célt határoz meg. Az egyik cél az, hogy valamennyi társadalmi-gazdasági hajtóerő, 

közszolgáltatást nyújtó és erősen digitalizált vállalkozás hozzáférjen a gigabitszintű 

kapacitással rendelkező internetkapcsolathoz. A közleményben a Bizottság utal a folyamatban 

lévő digitális átállásra, és rámutat, hogy ezen átállás összes gazdasági és társadalmi előnyét 

csak akkor lehet kihasználni, ha az igen nagy kapacitású internetkapcsolat átfogó kiépítését és 

alkalmazását mind vidéken, mind a településeken biztosítják. 

Az e vélemény tárgyát képező, az internetkapcsolat helyi közösségekben történő 

előmozdítását célzó javaslatot az Európai elektronikus hírközlési kódexről szóló javaslat 

kiegészítéseként célszerű szemlélni, és az említett összekapcsoltsági célkitűzések egyikét 

képezi. A javaslat célja az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön (EHE) belül a hírközlésre 

vonatkozó jogi keret módosítása az 1316/2013/EU rendelet és a 283/2014/EU rendelet 

módosítása révén, az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása érdekében.  

Az EHE-n belül a hírközlésre vonatkozó jogi keret jelenleg csupán korlátozott intézkedéseket 

tesz lehetővé a széles sávú internet támogatása érdekében. Az EHE az Európai Beruházási 

Bankkal együtt csekély mértékben járul hozzá az uniós szintű finanszírozási eszközök 

létrehozásához. Az EHE-rendelet és az iránymutatási rendelet ugyanakkor nem foglalja 

magában helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésének támogatását közfeladatokat 

ellátó szervek számára. 
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A Bizottság rámutat, hogy mivel a közszolgáltatások egyre nagyobb mértékben válnak 

internetalapúakká, a közigazgatásoknak is gigabitszintű kapcsolattal kell rendelkezniük annak 

érdekében, hogy a polgárok és a vállalkozások számára zökkenőmentes szolgáltatást tudjanak 

nyújtani. A gigabitszintű kapcsolat a közlekedési csomópontok számára is fontos, mivel az 

innovatív alkalmazások megkönnyítik az intermodális közlekedést. A különböző kapcsolódási 

pontokon, például könyvtárakban, kórházakban és iskolákban a vezeték nélküli kapcsolaton 

keresztüli internetelérés továbbá növelheti a gigabitszintű kapcsolatok ismertségét és az 

irántuk való keresletet. 

 

A rendeletre irányuló javaslat lényegi tartalma 

 

A javaslat értelmében az EHE-n belül a hírközlésre vonatkozó jogi keret úgy módosul, hogy 

lehetővé tegye a társadalom számára központi jelentőségű helyszíneken a helyi vezeték 

nélküli hozzáférési pontok kiépítésének anyagi támogatását. A Bizottság szerint ilyen 

helyszínek például az általános iskolák és gimnáziumok, vasútállomások, kikötők és 

repülőterek, helyi hatóságok épületei, egyetemek, kutatási központok, rendelőintézetek, 

kórházak és sportcsarnokok. A javaslat konkrétabban is meghatároz egy olyan finanszírozási 

mechanizmust, amelyben a közfeladatot ellátó szervek pénzügyi támogatásban részesülnek az 

ingyenes vezeték nélküli internet (ún. wifi) biztosítása céljából. A finanszírozás olyan 

esetekre korlátozódik, amelyekben igen nagy sebességű széles sávú hozzáférési pontok nem 

állnak rendelkezésre. Annak biztosítása érdekében, hogy a korlátozott erőforrásokkal 

rendelkező helyi közösségeket is integrálni lehessen a digitális piacba, a támogatható 

költségek akár a teljes költség 100%-át is kitehetik. Mivel az egyes intézkedések számára 

nyújtott támogatás nem éri el a 60 000 eurót (a költségvetési rendelet szerinti kisebb értékű 

támogatás küszöbértékét), a javaslat várhatóan nem érinti hátrányosan a versenyt. A Bizottság 

továbbá úgy véli, hogy az egyes hozzáférési pontok korlátozott lefedettsége a garancia arra, 

hogy a verseny nem torzul. A javaslat időben korlátozott, és a 2017 és 2020 közötti időre szól. 

Az EHE-n belül a hírközlési ágazat számára 2017 és 2019 között előirányzott összegekből 70 

millió eurót osztanak el újra, és további 50 millió eurót csoportosítanak át a hírközlési ágazat 

finanszírozási keretébe. 

A javaslat célja az internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben, valamint e 

közösségek a digitális piacba való fokozott integrálása. A Bizottság reményei szerint a 

javaslat nyomán több ezer helyszínen jön létre internetkapcsolat, és ez a továbbiakban 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a hivatalos szervek szélesebb körben kínáljanak szolgáltatásokat, 

alkalmazásokat és termékeket felhasználóik számára. A kínált közszolgáltatások kiegészítése 

mellett a javaslat várhatóan betekintést nyújt a felhasználók számára a gigabitalapú 

társadalomba, és javítja majd informatikai készségeiket. A Bizottság továbbá úgy véli, hogy a 

javaslat a széles sávú kapcsolat iránti keresletet is növelni fogja. 
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A bizottsági vizsgálat 

 

A szubszidiaritási vizsgálat kiindulópontja 

 

A szubszidiaritás elvét az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke szabályozza. Ezen elv 

értelmében az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett 

intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják 

kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az 

Unió szintjén jobban megvalósíthatók. A Lisszaboni Szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és 

az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvnek megfelelően az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság továbbítja a jogi aktusok tervezetét a nemzeti 

parlamenteknek annak érdekében, hogy azok véleményt nyilváníthassanak a javaslat 

szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségéről. A svéd parlamentnek eljárási 

szabályzata 10. fejezete 3.§-a alapján meg kell vizsgálnia, hogy a jogi aktusok sértik-e ezt az 

elvet. 

Amennyiben a nemzeti parlament úgy ítéli meg, hogy a javaslat sérti a szóban forgó elvet, 

jogában áll ún. indokolással ellátott véleményt az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 

elnöke elé terjeszteni. E véleményt az attól a naptól számított nyolc héten belül kell 

benyújtani, amelyen a javaslat az Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre állt. 

 

A szubszidiaritás elvének alkalmazása 

 

A Bizottság véleménye 

 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat megfelel a szubszidiaritás és az arányosság 

elvének, valamint a transzeurópai távközlési hálózatok terén az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 170. cikkében meghatározott transzeurópai hírközlési hálózatok intézkedési 

körén belül marad. 

A Bizottság szerint a javaslat hozzájárul az elektronikus hírközlés belső piacának 

kialakításához, amelyen mindenki részt vehet, ideértve a helyi közösségeket is. A Bizottság 

rámutat, hogy a tagállamok önállóan nem képesek kellő mértékben olyan, az egész Unióra 

kiterjedő területet létrehozni, amely jó minőségű, vezeték nélküli kapcsolatot biztosít. Ennek 

oka, hogy nem létezik az ingyenes vezeték nélküli kapcsolathoz való hozzáférést előmozdító, 

átfogó stratégia, amely túlmutat a helyi közösségek szükségletein. A létező projektek 

elaprózottak, és a hatékonyság hiánya jellemzi őket. A Bizottság úgy véli, hogy a javaslat 

optimalizálja a költségeket, valamint elősegíti az Unió gazdasági, társadalmi és területi 

kohézióját. Emellett az európai hozzáadott érték is nő azáltal, hogy a kiépített infrastruktúra 

lehetővé teszi a transzeurópai átjárható szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

A Bizottság hangsúlyozza továbbá, hogy a javasolt intézkedés arányos. Kizárólag kis léptékű 

projekteket foglal magában, hivatalos környezetben, korlátozott hálózatok létesítése 

érdekében. A támogatás korlátozottságánál fogva várhatóan nem hat károsan a versenyre. 

Ezzel szemben a Bizottság arra számít, hogy a javaslatot kedvező tovagyűrűző hatások 

kísérik, és hosszabb távon hozzájárul majd a kereskedelmi kínálathoz való hozzáférés 

bővüléséhez. 

 

A kormány véleménye 
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A kormánynak kétségei vannak a Bizottság azon véleményével kapcsolatban, hogy a javaslat 

összeegyeztethető a szubszidiaritás és az arányosság elvével. A kormány úgy ítéli meg, hogy 

az elektronikus hírközléshez való hozzáférés kérdése a demokrácia szempontjából fontos, 

ugyanakkor problémásnak találja, hogy a Bizottság nem végezte el a javasolt intézkedések 

hosszú távú hatásaira és terjedelmére vonatkozó hatásvizsgálatot. A Bizottság ehelyett arra 

hivatkozik, hogy az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát megelőző 

nyilvános konzultáció során kiderült, hogy az állami hatóságok és a magánszemélyek 

támogatják a wifi-internet nyilvános helyszíneken való kiépítését. A kormány szerint a 

Bizottságnak részletesebben vizsgálnia kellett volna a javaslat hatását a jövőbeli 

finanszírozási szükségletekre, valamint a versenyre és a piaci szereplők finanszírozási 

hajlandóságára. Ennélfogva a hatásvizsgálat hiánya miatt a kormány nehezen tud állást 

foglalni a Bizottság szubszidiaritás és arányosság elvével kapcsolatos véleményének 

helyességéről. A kormánynak továbbá kétségei vannak azzal kapcsolatban is, hogy a javaslat 

el tudja-e érni a kívánt hatást, mivel korlátozott időre szól. 

 

A bizottság álláspontja 

 

A bizottság úgy véli, hogy a Bizottság javaslatának célja, azaz az internetkapcsolat helyi 

közösségekben történő előmozdítása értékelendő. A bizottság a Bizottsághoz hasonlóan úgy 

ítéli meg, hogy a jó minőségű kapcsolathoz való hozzáférés nagy jelentőséggel bír, nem 

utolsósorban a helyi közösségek számára, mivel hozzájárul a részvételhez, és ennélfogva 

fontos demokratikus funkciót tölt be. A bizottság továbbá úgy véli, hogy a digitális fejlődést 

támogatni kell, hogy a helyi hatóságok és vállalkozások lehetőséget kapjanak arra, hogy 

digitális szolgáltatások, alkalmazások és termékek nagyobb választékát fejlesszék ki 

felhasználóik és ügyfeleik számára. 

Ami azonban a javaslat szubszidiaritás és az arányosság elvével való összeegyeztethetőséget 

illeti, a bizottság nehéznek találja a Bizottság által adott indokolás helytállóságának 

megítélését. A bizottság megkérdőjelezi a Bizottság azon döntését, hogy a javasolt 

intézkedések hosszú távú hatásaira és terjedelmére vonatkozóan nem készített 

hatásvizsgálatot. A bizottság álláspontja szerint nem elegendő kizárólag a hatásvizsgálatra és 

az Európai elektronikus hírközlési kódex létrehozásáról szóló jogalkotási javaslat, illetve az 

európai gigabitalapú társadalomról szóló közlemény kidolgozásával kapcsolatban folytatott 

nyilvános konzultációra támaszkodni. 

Mivel a javaslat időben korlátozott, a bizottság úgy véli, hogy a Bizottságnak részletesebben 

ismertetnie kellett volna, hogy a javaslat a jövőbeli finanszírozási szükségletekre milyen 

hosszú távú hatást gyakorolhat. A bizottság a kormányhoz hasonlóan kétségeinek ad hangot 

azzal kapcsolatban, hogy az elkülönített források összessége és ezáltal maga a javaslat 

teljesíteni tudja-e az elektronikus hírközlés belső piacára irányuló célt, amelyre a Bizottság a 

szubszidiaritási vizsgálat során hivatkozik. 

A bizottság úgy véli továbbá, hogy alaposabban meg kell vizsgálni a Bizottság azon 

feltételezését, hogy a javaslat nem gyakorol káros hatást a versenyre. A javaslat értelmében a 

közfeladatot ellátó szerv pénzügyi támogatásban részesülhet projektek finanszírozásához 

olyan helyszíneken is, ahol a piaci szereplőkkel kötött előfizetés révén már elérhető a mobil 

széles sávú kapcsolat. A Bizottság szerint a projektek csekély mérete alapján az intézkedések 

a célhoz viszonyítva arányosnak tekinthetők. A bizottság ugyanakkor aggodalmának ad 

hangot amiatt, hogy a támogatás nagymértékű kihasználtság esetén torzíthatja a versenyt, és 

negatív módon befolyásolhatja a piaci szereplők beruházási hajlandóságát. A bizottság ezzel 

összefüggésben hangsúlyozni kívánja azt is, hogy a versenyfeltételek és a széles sávú 

lefedettség tagállamonként eltérőek. Ahhoz, hogy a javaslat az arányosság elvével 
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összeegyeztethető legyen, a Bizottságnak a bizottság szerint részletes hatásvizsgálatot kell 

végeznie, figyelembe véve a tagállamok eltérő piaci helyzetét. 

Mivel a javaslat olyan pontatlanságokat tartalmaz, amelyek a hosszú távú hatásvizsgálat 

hiányából erednek, és ezért a Bizottság indokolása tekintetében aggályokat vet fel, a bizottság 

a javaslatot összességében a szubszidiaritás és az arányosság elvével 

összeegyeztethetetlennek tartja. 
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1. MELLÉKLET 

A vizsgált javaslatok jegyzéke 

 

Az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben 

történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló bizottsági javaslat (COM(2016)0589). 

 

2. MELLÉKLET 

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye 

 

A svéd parlament úgy véli, hogy az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az 

internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat 

(COM(2016)0589) célja – azaz a jó minőségű, vezeték nélküli kapcsolatok elősegítése a 

társadalom szempontjából fontos helyszíneken – helyes. A svéd parlament a Bizottsághoz 

hasonlóan úgy ítéli meg, hogy a kapcsolathoz való hozzáférés nagy jelentőséggel bír, nem 

utolsósorban a helyi közösségek számára, mivel hozzájárul a részvételhez, és ennélfogva 

fontos demokratikus funkciót tölt be. Úgy véli továbbá, hogy a digitális fejlődést támogatni 

kell, hogy a helyi hatóságok és vállalkozások lehetőséget kapjanak arra, hogy digitális 

szolgáltatások, alkalmazások és termékek nagyobb választékát fejlesszék ki felhasználóik és 

ügyfeleik számára. 

Ami azonban a javaslat szubszidiaritás és az arányosság elvével való összeegyeztethetőséget 

illeti, a svéd parlament nehéznek találja a Bizottság által adott indokolás helytállóságának 

megítélését. Megkérdőjelezi a Bizottság azon döntését, hogy a javasolt intézkedések hosszú 

távú hatásaira és terjedelmére vonatkozóan nem készített hatásvizsgálatot. A svéd parlament 

álláspontja szerint nem elegendő kizárólag a hatásvizsgálatra és az Európai elektronikus 

hírközlési kódex létrehozásáról szóló jogalkotási javaslat, illetve az európai gigabitalapú 

társadalomról szóló közlemény kidolgozásával kapcsolatban folytatott nyilvános 

konzultációra támaszkodni. Mivel a javaslat időben korlátozott, a svéd parlament úgy véli, 

hogy a Bizottságnak részletesebben ismertetnie kellett volna, hogy a javaslat a jövőbeli 

finanszírozási szükségletekre milyen hosszú távú hatást gyakorolhat. A svéd parlament a 

kormányhoz hasonlóan kétségeinek ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az elkülönített 

források összessége és ezáltal maga a javaslat teljesíteni tudja-e az elektronikus hírközlés 

belső piacára irányuló célt, amelyre a Bizottság a szubszidiaritási vizsgálat során hivatkozik. 

A svéd parlament úgy véli továbbá, hogy alaposabban meg kell vizsgálni a Bizottság azon 

feltételezését, hogy a javaslat nem gyakorol káros hatást a versenyre. A javaslat értelmében a 

közfeladatot ellátó szerv pénzügyi támogatásban részesülhet projektek finanszírozásához 

olyan helyszíneken is, ahol a piaci szereplőkkel kötött előfizetés révén már elérhető a mobil 

széles sávú kapcsolat. A Bizottság szerint a projektek csekély mérete alapján az intézkedések 

a célhoz viszonyítva arányosnak tekinthetők. A svéd parlament ugyanakkor aggodalmának ad 

hangot amiatt, hogy a támogatás nagymértékű kihasználtság esetén torzíthatja a versenyt, és 

negatív módon befolyásolhatja a piaci szereplők beruházási hajlandóságát. Ezzel 

összefüggésben hangsúlyozni kívánja azt is, hogy a versenyfeltételek és a széles sávú 

lefedettség tagállamonként eltérőek. Ahhoz, hogy a javaslat az arányosság elvével 

összeegyeztethető legyen, a Bizottságnak a svéd parlament szerint részletes hatásvizsgálatot 

kell végeznie, figyelembe véve a tagállamok eltérő piaci helyzetét. 

Mivel a javaslat olyan pontatlanságokat tartalmaz, amelyek a hosszú távú hatásvizsgálat 

hiányából erednek, és ezért a Bizottság indokolása tekintetében aggályokat vet fel, a svéd 
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parlament a javaslatot összességében a szubszidiaritás és az arányosság elvével 

összeegyeztethetetlennek tartja. 


