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Teisės reikalų komitetas 
 

16.12.2016 

PAGRĮSTA NACIONALINIO 
PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO 

Tema: Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) 

Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos 

bendruomenėse rėmimo 

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

 

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Švedijos Riksdagas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 

reglamento. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

Transporto ir turizmo komiteto nuomonė  

2016/17:TU7 

 

Komisijos pasiūlymo dėl interneto ryšio skatinimo vietos bendruomenėse vertinimas 

atsižvelgiant į subsidiarumo principą 

 

 

Santrauka 
 

Šioje nuomonėje komitetas vertina Europos Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš 

dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto 

ryšio vietos bendruomenėse rėmimo, COM(2016) 589. 

Kadangi pasiūlyme yra neaiškumų, nes nepateiktas ilgalaikio poveikio vertinimas dėl, be kita 

ko, pasiūlymo poveikio konkurencijai ir būsimiems finansavimo poreikiams ir todėl kyla 

abejonių dėl Komisijos argumentų, komitetas mano, kad pasiūlymas prieštarauja 

subsidiarumo ir proporcingumo principams. 

Komitetas siūlo Riksdagui pagal savo Darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnio 3 dalį pateikti 

pagrįstą nuomonę Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams. 

 

 

Nagrinėtas pasiūlymas 

Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 

keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio 

vietos bendruomenėse rėmimo (COM(2016) 589). 
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Klausimo pristatymas 

 

Klausimas ir jo rengimas 

 

Riksdagui buvo suteikta galimybė pateikti pagrįstą nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl 

reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 

nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo, COM(2016) 589. 2016 m. spalio 

6 d. plenariniame posėdyje Komisijos pasiūlymas buvo perduotas Transporto komitetui. 

Pagrįstos nuomonės pateikimo terminas – 2016 m. lapkričio 30 d. 

2016 m. spalio 19 d. Verslo, energetikos ir ryšių ministerija pateikė aiškinamąjį 

memorandumą Nr. 2016/17:FPM15, pristatantį vyriausybės vertinimo rezultatus dėl 

pasiūlymo atitikties subsidiarumo principui, ir plačiau informavo apie šį klausimą lapkričio 

10 d. komiteto posėdyje. Lapkričio 11 d. Verslo, energetikos ir ryšių ministerija pateikė dar vieną 
aiškinamąjį memorandumą, kuriame pateikiama papildomos informacijos dėl pasiūlymo atitikties 
subsidiarumo ir proporcingumo principams. 

 

Pagrindiniai faktai 

 

Atsižvelgdama į tai, kad skaitmeniniame sektoriuje vyksta esminiai pokyčiai, Komisija savo 

komunikatu „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015) 192) pasiūlė 

per 2016 m. atlikti išsamią elektroninių ryšių teisės aktų peržiūrą. Atlikus teisės aktų peržiūrą 

pateiktas pasiūlymas dėl Europos elektroninių ryšių kodekso (COM(2016) 590), kuriame 

nurodomas naujas tikslas – užtikrinti visuotinę galimybę neribotai naudotis interneto ryšiu. 

Pasiūlymu nustatoma visų ES piliečių teisė į veikiančią interneto prieigą bent jau fiksuotoje 

vietoje ir už prieinamą kainą. Kartu su pasiūlymu pateikiamas komunikatas „Junglumas – 

bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ (COM 

(2016) 587), kuriame Komisija nustatė tris strateginius ryšio tikslus, kurie turi būti pasiekti iki 

2025 m. Vienas iš tikslų yra užtikrinti, kad visiems pagrindiniams socialinės ir ekonominės 
pažangos varikliams, viešųjų paslaugų teikėjams ir skaitmeninei veiklai imlioms įmonėms turi būti 
užtikrintas gigabitinis junglumas. Komunikate Komisija atkreipia dėmesį į vykstančius skaitmeninio 
sektoriaus pokyčius ir pažymi, kad visapusišką ekonominę ir socialinę šių pokyčių naudą bus galima 
gauti tik tuo tada, kai bus užtikrintas plataus masto itin didelių pajėgumų tinklų diegimas ir 
naudojimas tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. 

Pasiūlymas dėl interneto ryšio rėmimo vietos bendruomenėse, aptariamas šioje nuomonėje, 

turėtų būti traktuojamas kaip pasiūlymo dėl Europos elektroninių ryšių kodekso papildymas ir 

viena iš daugelio priemonių, padėsiančių pasiekti iškeltus junglumo tikslus. Pasiūlymu 

siekiama pakeisti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) telekomunikacijų 

sektoriaus teisinį pagrindą, iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1316/2013 ir Reglamentą 

(ES) Nr. 283/2014, taip siekiant remti interneto ryšį vietos bendruomenėse. 

EITP telekomunikacijų sektoriaus teisinis pagrindas šiuo metu leidžia imtis tik ribotų veiksmų 

remiant plačiajuosčio ryšio tinklų diegimą. EITP kartu su Europos investicijų banku skiria 

nedidelę paramą finansinių priemonių Europos Sąjungos lygmeniu kūrimui. Vis dėlto nei 

reglamentas dėl EITP, nei reglamentas dėl gairių neapima paramos vietinių belaidžio ryšio 

prieigos taškų viešojo sektoriaus įstaigose įrengimui. 

Komisija pabrėžia, kad viešųjų paslaugų sektoriui vis daugiau paslaugų teikiant internetu, 

viešojo administravimo įstaigoms reikia gigabitinio junglumo, kad jos galėtų užtikrinti 

nenutrūkstamą paslaugų teikimą piliečiams ir įmonėms. Gigabitinis junglumas taip pat 

svarbus transporto mazgams, nes novatoriškos taikomosios programos sudaro palankesnes 
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sąlygas įvairiarūšėms transporto paslaugoms. Be to, belaidis interneto ryšys įvairiuose 

prieigos taškuose, pvz., bibliotekose, ligoninėse ar mokyklose didintų informuotumą apie 

gigabitinį ryšį ir jo paklausą. 

 

Pagrindiniai pasiūlymo dėl reglamento elementai 

 

Pasiūlymo esmė ta, kad keičiamas Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 

telekomunikacijų sektoriaus teisinis pagrindas, kad būtų galima teikti finansinę paramą 

įrengiant vietinius belaidžio ryšio prieigos taškus visuomeninės svarbos vietose. Komisijos 

teigimu, tokios vietos yra, pvz., pradinės ir vidurinės mokyklos, geležinkelio stotys, uostai ir 

oro uostai, vietos valdžios pastatai, universitetai, mokslinių tyrimų centrai, gydytojų 

kabinetai, ligoninės ir stadionai. Pasiūlyme konkrečiai aprašomas finansavimo mechanizmas, 

kurį taikant viešojo sektoriaus įstaigos galės gauti finansinę paramą, kad galėtų teikti 

nemokamą belaidį ryšį (vadinamąjį Wi-Fi). Finansavimu bus įmanoma pasinaudoti tik tose 

vietose, kur trūksta prieigos taškų prie labai didelės spartos plačiajuosčio ryšio. Siekiant 

užtikrinti, kad net ir ribotus išteklius turinčios vietos bendruomenės būtų integruotos į 

skaitmeninę rinką, bus kompensuojama iki 100 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų. 

Kadangi parama kiekvienai priemonei yra mažesnė nei 60 000 EUR (t. y. mažų dotacijų riba 

pagal Finansinį reglamentą), manoma, kad pasiūlymas neturės neigiamo poveikio 

konkurencijai. Komisija taip pat mano, kad ribota atitinkamų prieigos taškų aprėptis veikia 

kaip garantas, kad konkurencija nebus iškreipta. Pasiūlymas yra ribotos trukmės ir bus 

taikomas nuo 2017 iki 2020 m. Iš telekomunikacijų sektoriui pagal EITP skirtos sumos 2017–

2019 m. laikotarpiu bus iš viso perskirstyta 70 mln. eurų, dar 50 mln. eurų bus perkelti į 

telekomunikacijų sektoriui skirtą finansinį paketą. 

Pasiūlymo tikslas – remti interneto ryšio diegimą vietos bendruomenėse ir geriau jas 

integruoti į skaitmeninę rinką. Komisija tikisi, kad pasiūlymo įgyvendinimas padės sukurti 

jungtis tūkstančiuose vietų ir ilgainiui sudarys galimybę viešojo sektoriaus įstaigoms teikti 

daugiau paslaugų, programų ir produktų savo klientams. Be to, kad bus papildytas išplėsta 

teikiamų viešųjų paslaugų pasiūla, tikėtina, kad šis pasiūlymas leis naudotojams susidaryti 

vaizdą apie gigabitinę visuomenę ir pagerinti savo IT įgūdžius. Komisija taip pat mano, kad 

pasiūlymas padės padidinti plačiajuosčio interneto ryšio paklausą. 
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Komiteto vertinimas 

 

Atitikties subsidiarumo principui vertinimo pagrindas 

 

Subsidiarumo principas apibrėžtas Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Pagal šį principą 

tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik 

tokiu mastu, kai pačios valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti, ir 

dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio tų tikslų geriau būtų siekti Sąjungos lygiu. Pagal 

Lisabonos sutarties Protokolą dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų Europos Komisija, 

Europos Parlamentas ir Taryba perduoda teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus 

nacionaliniams parlamentams, kad jie galėtų pareikšti nuomonę dėl pasiūlymo atitikties 

subsidiarumo principui. Švedijos Riksdagas pagal savo Darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnio 

3 dalį nagrinėja, ar teisėkūros procedūra priimamas aktas neprieštarauja šiam principui. 

Jei nacionalinis parlamentas mano, kad pasiūlymas prieštarauja minėtam principui, jis gali 

pateikti pagrįstą nuomonę Europos Parlamento, Europos Tarybos ir Komisijos pirmininkams. 

Ši nuomonė pateikiama per aštuonias savaites nuo pasiūlymo paskelbimo visomis oficialiomis 

ES kalbomis dienos. 

 

Subsidiarumo principo taikymas 

 

Komisijos vertinimo rezultatai 

 

Komisija mano, kad pasiūlymas atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus, taip pat 

transeuropinių telekomunikacijų tinklų srities veiksmų taikymo sritį, kaip apibrėžta Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo 170 straipsnyje. 

Komisijos nuomone, šis pasiūlymas padės sukurti bendrąją elektroninių ryšių rinką, į kurią 

bus įtraukti visi, įskaitant vietos bendruomenes. Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės 

narės pačios negali deramai sukurti tokios erdvės, kuri apimtų visą ES ir kurioje būtų prieiga 

prie aukštos kokybės belaidžio ryšio. Taip yra dėl to, kad nėra bendros strategijos, kurią 

taikant būtų galima skatinti prieigą prie nemokamo bevielio ryšio, o tai neleidžia patenkinti 

vietos bendruomenių poreikių. Esami projektai yra nenuoseklūs ir neveiksmingi. Komisija 

mano, kad pasiūlymas padės optimizuoti išlaidas ir skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 

sanglaudą Europos Sąjungoje. Europos pridėtinė vertė taip pat padidės dėl to, kad išplėtus 

infrastruktūrą bus sudarytos palankesnės sąlygos naudotis transeuropinėmis sąveikiomis 

paslaugomis. 

Be to, Komisija pabrėžia, kad siūloma priemonė yra proporcinga. Ji apima tik paramą mažos 

apimties projektams, kurių tikslas – įrengti ribotą tinklų skaičių viešosiose vietose. Kadangi 

parama yra ribotos apimties, ji neturėtų daryti neigiamos įtakos konkurencijai. Tačiau 

Komisija mano, kad pasiūlymas turės teigiamą šalutinį poveikį ir ilgainiui suteiks galimybę 

gauti daugiau komercinių paslaugų. 

 

Vyriausybės vertinimas 

 

Vyriausybė abejoja dėl Komisijos vertinimo dėl pasiūlymo atitikties subsidiarumo ir 

proporcingumo principams. Vyriausybė mano, kad klausimas dėl prieigos prie elektroninių 

ryšių yra svarbus žvelgiant iš demokratijos perspektyvos, tačiau atkreipia dėmesį į problemą, 

jog Komisija neatliko ilgalaikio poveikio vertinimo ir neišanalizavo siūlomos priemonės 

taikymo masto. Vietoj to Komisija nurodo, kad per viešąsias konsultacijas prieš persvarstant 
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elektroninių ryšių reguliavimo sistemą paaiškėjo, jog valdžios institucijos ir privatūs asmenys 

remia belaidžio vietinio tinklo diegimą viešosiose erdvėse. Vyriausybės nuomone, Komisija 

turėjo išsamiau išnagrinėti pasiūlymo poveikį būsimiems finansavimo poreikiams, taip pat 

konkurenciją ir rinkos dalyvių pasirengimą investuoti. Nesant poveikio vertinimo, vyriausybei 

sunku įvertinti Komisijos vertinimo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų pagrįstumą. 

Vyriausybė taip pat išreiškė abejonių, ar pasiūlymu bus galima pasiekti norimą poveikį, 

kadangi jo taikymo sritis yra ribota. 

 

Komiteto pozicija 

 

Komitetas mano, kad Komisijos pasiūlymo tikslas – remti interneto ryšio diegimą vietos 

bendruomenėse – yra teigiamas. Kaip ir Komisija, komitetas mano, kad prieiga prie aukštos 

kokybės interneto ryšio yra labai svarbi, ypač vietos bendruomenėms, nes ji prisideda prie 

įtraukties ir tokiu būdu atlieka svarbią demokratijos funkciją. Komitetas taip pat mano, kad 

reikia pasinaudoti skaitmenine pažanga, kad vietos valdžios institucijoms ir įmonėms būtų 

suteikta galimybė teikti kuo daugiau skaitmeninių paslaugų, programų ir produktų jų 

naudotojų ir klientų labui. 

Kalbant apie pasiūlymo atitiktį subsidiarumo ir proporcingumo principams, komitetui vis 

dėlto sunku įvertinti Komisijos argumentų pagrįstumą. Komitetas abejoja Komisijos 

sprendimu neatlikti ilgalaikio poveikio vertinimo ir siūlomos priemonės taikymo masto 

analizės. Komiteto nuomone, nepakanka remtis tik poveikio vertinimu ir viešosiomis 

konsultacijomis, kurios vyko rengiant atskirą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 

akto dėl Europos elektroninių ryšių kodekso, ir komunikatu dėl Europos gigabitinės 

visuomenės. 

Kadangi pasiūlymo taikymo laikotarpis ribotas, komitetas laikosi nuomonės, kad Komisija 

turėjo detaliau ištirti galimą ilgalaikį pasiūlymo poveikį būsimiems finansavimo poreikiams. 

Pritardamas vyriausybei, komitetas taip pat abejoja, ar lėšos, taigi netiesiogiai ir pats 

pasiūlymas, gali padėti įgyvendinti su bendrąja elektroninių ryšių rinka susijusį tikslą, kurį 

Komisija nurodo savo subsidiarumo vertinime. 

Komitetas taip pat laikosi nuomonės, kad Komisijos prielaida, jog pasiūlymas neturės 

neigiamo poveikio konkurencijai, turėjo būti ištirta išsamiau. Pasiūlyme numatyta, kad 

viešojo sektoriaus įstaigos gali gauti finansinę paramą projektams finansuoti net ir ten, kur jau 

yra įrengtas judrusis plačiajuostis ryšys, kuriuo galima naudotis įsigijus abonementą iš rinkos 

dalyvių. Komisija mano, kad dėl to, jog projekto apimtis nedidelė, priemonė gali būti laikoma 

proporcinga jos tikslui. Vis dėlto komitetas nuogąstauja, kad parama, jeigu ja bus 

naudojamasi pernelyg intensyviai, , gali iškraipyti konkurenciją ir neigiamai paveikti rinkos 

dalyvių polinkį investuoti. Šiomis aplinkybėmis komitetas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 

konkurencijos sąlygos ir plačiajuosčio ryšio aprėptis valstybėse narėse skiriasi. Komiteto 

nuomone, norint, kad šis pasiūlymas būtų laikomas atitinkančiu proporcingumo principą, 

Komisija turėtų parengti išsamų poveikio vertinimą, kurį atliekant būtų atsižvelgiama į 

skirtingą valstybių narių rinkų padėtį. 

Kadangi pasiūlyme yra neaiškumų, nes neatliktas ilgalaikis poveikio vertinimas ir todėl kyla 
abejonių dėl Komisijos argumentų, komitetas apibendrindamas mano, kad pasiūlymas neatitinka 
subsidiarumo ir proporcingumo principų. 
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1 PRIEDAS 

Vertintų pasiūlymų sąrašas 

 

Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 

keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio 

vietos bendruomenėse rėmimo (COM(2016) 589). 

 

2 PRIEDAS 

Švedijos Riksdago pagrįsta nuomonė 

 

Švedijos Riksdagas mano, kad Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 

nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo, tikslas yra teigimas, t. y. – 

skatinti aukštos kokybės belaidžio ryšio diegimą visuomeninės svarbos vietose. Kaip ir 

Komisija, Švedijos Riksdagas mano, kad prieiga prie aukštos kokybės interneto ryšio yra 

labai svarbi, ypač vietos bendruomenėms, nes ji prisideda prie įtraukties ir tokiu būdu atlieka 

svarbią demokratijos funkciją. Švedijos Riksdagas taip pat mano, kad reikėtų pasinaudoti 

skaitmenine pažanga, kad vietos valdžios institucijos ir įmonės galėtų teikti daugiau 

skaitmeninių paslaugų, programų ir produktų jų naudotojų ir klientų labui. 

Kalbant apie pasiūlymo atitiktį subsidiarumo ir proporcingumo principams, Riksdagui vis 

dėlto sunku įvertinti Komisijos argumentų pagrįstumą. Riksdagas abejoja Komisijos 

sprendimu neatlikti ilgalaikio poveikio vertinimo ir siūlomos priemonės taikymo masto 

analizės. Riksdago nuomone, nepakanka remtis tik poveikio vertinimu ir viešosiomis 

konsultacijomis, kurios vyko rengiant atskirą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 

akto dėl Europos elektroninių ryšių kodekso, ir komunikatu dėl Europos gigabitinės 

visuomenės. Kadangi pasiūlymo taikymo laikotarpis ribotas, Riksdagas laikosi nuomonės, 

kad Komisija turėjo detaliau ištirti galimą ilgalaikį pasiūlymo poveikį būsimiems finansavimo 

poreikiams. Pritardamas vyriausybei, Riksdagas taip pat abejoja, ar lėšos, taigi netiesiogiai ir 

pats pasiūlymas, gali padėti įgyvendinti su bendrąja elektroninių ryšių rinka susijusį tikslą, 

kurį Komisija nurodo savo subsidiarumo vertinime. 

Riksdagas taip pat laikosi nuomonės, kad Komisijos prielaida, jog pasiūlymas neturės 

neigiamo poveikio konkurencijai, turėjo būti ištirta išsamiau. Pasiūlyme numatyta, kad 

viešojo sektoriaus įstaigos gali gauti finansinę paramą projektams finansuoti net ir ten, kur jau 

įrengtas judrusis plačiajuostis ryšys, kuriuo galima naudotis įsigijus abonementą iš rinkos 

dalyvių. Komisija mano, kad dėl to, jog projekto apimtis nedidelė, priemonė gali būti laikoma 

proporcinga jos tikslui. Vis dėlto Riksdagas nuogąstauja, kad parama, jeigu ja bus 

naudojamasi pernelyg intensyviai, gali iškraipyti konkurenciją ir neigiamai paveikti rinkos 

dalyvių polinkį investuoti. Šiomis aplinkybėmis Riksdagas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 

konkurencijos sąlygos ir plačiajuosčio ryšio aprėptis valstybėse narėse skiriasi. Riksdago 

nuomone, norint, kad šis pasiūlymas būtų laikomas atitinkančiu proporcingumo principą, 

Komisija turėtų parengti išsamų poveikio vertinimą, kurį atliekant būtų atsižvelgiama į 

skirtingą valstybių narių rinkų padėtį. 

Kadangi pasiūlyme yra neaiškumų, nes neatliktas ilgalaikis poveikio vertinimas ir todėl kyla 

abejonių dėl Komisijos argumentų, Švedijos Riksdagas apibendrindamas mano, kad 

pasiūlymas neatitinka subsidiarumo ir proporcingumo principų. 


