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VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 
ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI 

Temats: Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās 

kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014 

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

 

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par minēto regulas 

priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

Transporta komitejas atzinums 

2016/17:TU7 

 

Vērtējums par subsidiaritātes principa ievērošanu Komisijas priekšlikumā attiecībā uz 

interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās 

 

 

Kopsavilkums 
 

Šajā atzinumā komiteja izvērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko attiecībā uz 

interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un 

Regulu (ES) Nr. 283/2014 (COM(2016) 589). 

 

Tā kā šajā priekšlikumā ir neskaidrības, jo nav ilgtermiņa ietekmes novērtējuma, piemēram, 

par priekšlikuma ietekmi uz konkurenci un turpmākajām finansējuma vajadzībām, un līdz ar 

to rodas šaubas par Komisijas pamatojumu, komiteja uzskata, ka priekšlikums neatbilst 

subsidiaritātes un proporcionalitātes principam. 

Tāpēc komiteja ierosina Riksdāgam sniegt pamatotu atzinumu Eiropas Parlamenta, Padomes 

un Komisijas priekšsēdētājiem saskaņā ar tā Reglamenta 10. panta 3. punktu. 

 

 

Izvērtētais priekšlikums 

Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta 

savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un 

Regulu (ES) Nr. 283/2014 (COM(2016) 589). 
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Priekšmeta izklāsts 

 

Priekšmets un tā izskatīšana 

 

Riksdāgam ir bijusi iespēja sniegt pamatotu atzinumu par Komisijas priekšlikumu regulai, ar 

ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) 

Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014 (COM(2016) 589). Deputāti 2016. gada 

6. oktobrī nosūtīja Komisijas priekšlikumu izskatīšanai Transporta komitejā. Pamatota 

atzinuma iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 30. novembris. 

Rūpniecības ministrija 2016. gada 19. oktobrī iesniedza informatīvu memorandu 

(2016/17:FPM15), kurā izklāstīja valdības vērtējumu par minētā priekšlikuma atbilstību 

subsidiaritātes principam, un komitejas 10. novembra sanāksmē informēja sīkāk par šo 

jautājumu. Rūpniecības ministrija arī 11. novembrī iesniedza informatīvu memorandu, 

papildinot informāciju par subsidiaritātes un proporcionalitātes aspektiem minētajā 

priekšlikumā. 

 

Pamatinformācija 

 

Ņemot vērā pašreizējo paradigmas maiņu digitālajā sektorā, Komisija paziņojumā “Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai” (COM(2015) 192) ierosināja 2016. gadā pamatīgi pārskatīt 

elektroniskās saziņas regulējumu. Pārskatīšanas rezultātā tika izstrādāts priekšlikums par 

Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (COM(2016) 590), kurā ir ietverti jauni mērķi 

attiecībā uz visuresošu un neierobežotu savienojamību. Priekšlikums paredz visiem Eiropas 

pilsoņiem tiesības uz funkcionējošu interneta pieslēgumu vismaz noteiktā atrašanās vietā un 

par samērīgu cenu. Priekšlikumam ir pievienots paziņojums “Konkurētspējīga digitālā vienotā 

tirgus savienojamība. Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību” (COM(2016) 587), kurā 

Komisija nosaka trīs stratēģiskus savienojamības mērķus, kas jāsasniedz ne vēlāk kā līdz 

2025. gadam. Viens no mērķiem ir tāda interneta pieslēguma pieejamība, kura jauda ir 

gigabitu līmenī, visiem galvenajiem sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, galvenajiem 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī uzņēmumiem, kas intensīvi izmanto digitālos 

resursus. Komisija šajā paziņojumā atsaucas uz pašreizējo digitālo pārveidi un norāda, ka 

visus digitālās pārveides ekonomiskos un sociālos ieguvumus varēs baudīt vienīgi tad, ja tiks 

nodrošināta vispārēja ļoti augstas veiktspējas tīklu ieviešana un izmantošana gan lauku, gan 

pilsētu teritorijās. 

Priekšlikums par interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās, uz kuru attiecas šis 

atzinums, būtu jāuzskata par papildinājumu priekšlikumam par Eiropas Elektronisko sakaru 

kodeksu un ir viens no vairākiem pasākumiem, kas paredzēti minētā savienojamības mērķa 

sasniegšanai. Priekšlikums paredz mainīt telesakaru tiesisko regulējumu Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumentā (EISI), izdarot grozījumus Regulā (ES) 

Nr. 1316/2013 un Regulā (ES) Nr. 283/2014, lai veicinātu interneta savienojamību vietējās 

kopienās. 

EISI ietvertais telesakaru tiesiskais regulējums patlaban dod iespēju sniegt tikai nelielu 

ieguldījumu platjoslas tīklu atbalstā. EISI kopā ar Eiropas Investīciju banku finansē neliela 

apmēra ieguldījumu finanšu instrumentu izveidei Savienības līmenī. Taču EISI regula un 

Regula par pamatnostādnēm neietver atbalstu vietēju bezvadu piekļuves punktu izveidei 

sabiedriskus pakalpojumus sniedzošām struktūrām. 

Komisija norāda, ka tad, kad sabiedriskie pakalpojumi aizvien lielākā mērā tiek sniegti 

tiešsaistē, publiskās pārvaldes iestādēm ir vajadzīgs gigabitu savienojums, lai varētu sniegt 
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iedzīvotājiem un uzņēmumiem nevainojamus pakalpojumus. Gigabitu savienojums ir svarīgs 

arī transporta mezgliem, jo inovatīvas pieejas atvieglo intermodālus pārvadājumus. Turklāt 

bezvadu interneta pieejamība dažādos kontaktpunktos, piemēram, bibliotēkās, slimnīcās un 

skolās, var veicināt informētību par gigabitu savienojumiem un pieprasījumu pēc tiem. 

 

Regulas priekšlikuma būtiskākie elementi 

 

Priekšlikums paredz, ka EISI telesakaru tiesiskais regulējums tiek grozīts, lai dotu iespēju 

sniegt ekonomisku atbalstu vietēju bezvadu piekļuves punktu izveidei sabiedriski nozīmīgās 

vietās. Komisija par šādām vietām uzskata pamatskolas un vidusskolas, dzelzceļa stacijas, 

ostas un lidostas, vietējo pašvaldību ēkas, universitātes, pētniecības centrus, ārstu prakses, 

slimnīcas un arēnas. Priekšlikumā ir konkrētāk izklāstīts finansēšanas mehānisms, saskaņā ar 

kuru sabiedriskus pakalpojumus sniedzošām struktūrām tiek sniegts finansiāls atbalsts, lai tās 

varētu nodrošināt bezmaksas bezvadu internetu (wifi). Finansējums tiks sniegts tikai 

gadījumos, kad nav pieejami piekļuves punkti ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem. Lai 

nodrošinātu, ka arī vietējas kopienas ar ierobežotiem resursiem tiek integrētas digitālajā tirgū, 

atbalsttiesīgās izmaksas būs 100 % no kopējām izmaksām. Tā kā katram atsevišķajam 

pasākumam sniegtais atbalsts ir mazāks par EUR 60 000 (t. i., zemas vērtības dotāciju 

robežvērtību, kas noteikta Finanšu regulā), tiek uzskatīts, ka šim priekšlikumam nebūs 

negatīva ietekme uz konkurenci. Turklāt Komisija uzskata, ka katra piekļuves punkta 

ierobežotais pārklājums darbojas kā garantija tam, ka konkurence netiks kropļota. 

Priekšlikumu paredzēts īstenot uz laiku, un tas būs spēkā 2017.–2020. gadā. Kopumā tiks 

pārdalīti EUR 70 miljoni no EISI telesakaru sadaļai 2017.–2019. gadam piešķirtajiem 

līdzekļiem, un vēl EUR 50 miljoni tiks pārvietoti uz telekomunikāciju nozarei paredzēto 

finansējumu. 

Priekšlikuma mērķis ir veicināt interneta savienojamību vietējās kopienās un labāk integrēt 

tās digitālajā tirgū. Komisija cer, ka priekšlikums nodrošinās savienojamību tūkstošiem 

dažādās vietās un ilgākā termiņā veicinās to, ka publiskās pārvaldes struktūras varēs piedāvāt 

saviem lietotājiem plašāku pakalpojumu, risinājumu un produktu klāstu. Turklāt tiek 

sagaidīts, ka priekšlikums ne tikai papildinās sabiedrisko pakalpojumu piedāvājumu, bet arī 

dos lietotājiem pirmo ieskatu gigabitu sabiedrībā un uzlabos viņu IT zināšanas. Komisija arī 

uzskata, ka priekšlikums palielinās pieprasījumu pēc platjoslas pieslēgumiem. 
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Komitejas vērtējums 

 

Pamatinformācija saistībā ar atbilstības subsidiaritātes principam izvērtējumu 

 

Subsidiaritātes princips ir reglamentēts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar šo 

pantu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, Savienība rīkojas tikai atbilstīgā 

apmērā un vienīgi tad, ja paredzētās darbības mērķus nevar pietiekami labi sasniegt 

dalībvalstis, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības 

līmenī. Saskaņā ar Lisabonas līguma protokolu par subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa piemērošanu Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei 

leģislatīvo aktu projekti ir jānosūta valstu parlamentiem, lai tie varētu paust viedokli, vai 

attiecīgais priekšlikums atbilst subsidiaritātes principam. Riksdāgam saskaņā ar tā 

Reglamenta 10. panta 3. punktu ir jāizvērtē, vai leģislatīvais akts nav pretrunā šim principam. 

Ja valsts parlaments uzskata, ka priekšlikums ir pretrunā minētajam principam, tam ir tiesības 

iesniegt. t. s. pamatoto atzinumu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 

priekšsēdētājiem. Šādu atzinumu iesniedz astoņu nedēļu laikā kopš dienas, kad priekšlikums 

kļuvis pieejams visās ES oficiālajās valodās. 

 

Subsidiaritātes principa piemērošana 

 

Komisijas vērtējums 

 

Komisija uzskata, ka priekšlikums atbilst subsidiaritātes principam un proporcionalitātes 

principam, kā arī nepārkāpj Eiropas telekomunikāciju tīklu darbības robežas saskaņā ar 

līguma par Eiropas Savienības darbību 170. pantā minēto definīciju. 

Komisija uzskata, ka priekšlikums veicina tāda iekšējā tirgus izveidi elektroniskās 

komunikācijas jomā, kurā tiek integrēti visi dalībnieki, arī vietējās kopienas. Komisija norāda, 

ka dalībvalstis pašas nevar pietiekamā apmērā izveidot zonu, kura ietver visu ES un kurā ir 

pieejama augstas kvalitātes bezvadu savienojamība. Tam par iemeslu ir tādas vispārējas 

stratēģijas trūkums, kura veicinātu bezmaksas bezvadu savienojamības pieejamību, un tas 

kaitē vietējo kopienu vajadzībām. Projekti, kas tiek īstenoti, ir fragmentēti un neefektīvi. 

Komisija uzskata, ka priekšlikums optimizē izmaksas, kā arī veicina ekonomisku, sociālu un 

teritoriālu kohēziju Savienībā. Eiropas pievienotā vērtība arī tiek palielināta, jo paplašinātā 

infrastruktūra dod iespēju piekļūt Eiropas sadarbspējīgajiem pakalpojumiem. 

Komisija uzsver arī to, ka ierosinātais pasākums ir proporcionāls. Tajā paredzēts atbalsts tikai 

maza mēroga projektiem ierobežotu tīklu izveidei publiskajā vidē. Tā kā atbalsts ir ierobežots, 

tiek uzskatīts, ka tas negatīvi neietekmēs konkurenci. No otras puses, Komisija sagaida, ka 

priekšlikumam būs pozitīva plašāka ietekme un ilgākā termiņā tas veicinās komerciālu 

piedāvājumu pieejamību. 

 

Valdības vērtējums 

 

Valdība apšauba Komisija vērtējumu, proti, to, ka priekšlikums atbilst subsidiaritātes 

principam un proporcionalitātes principam. Valdība uzskata, ka jautājums par elektroniskās 

saziņas pieejamību ir svarīgs no demokrātijas viedokļa, bet uzsver, ka Komisija nav veikusi 

ierosinātā pasākuma ilgtermiņa ietekmes un darbības jomas novērtējumu un tas rada 

problēmu. Ietekmes novērtējuma vietā Komisija atsaucas uz sabiedrisko apspriešanu, kura 

notika pirms elektroniskās saziņas regulējuma pārskatīšanas un kurā tika noskaidrots, ka 
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publiskās pārvaldes iestādes un privātpersonas atbalsta wifi tīkla paplašināšanu sabiedriskās 

vietās. Valdība uzskata, ka Komisijai būtu vajadzējis sīkāk izvērtēt priekšlikuma ietekmi uz 

turpmākajām finansējuma vajadzībām, kā arī konkurences jautājumus un tirgus dalībnieku 

vēlmi veikt investīcijas. Tā kā nav ietekmes novērtējuma, valdībai ir grūti spriest par to, vai 

Komisija ir pareizi novērtējusi atbilstību subsidiaritātes principam un proporcionalitātes 

principam. Valdība šaubās arī par to, vai priekšlikums sava ierobežotā rakstura dēļ spēs 

nodrošināt vēlamo efektu. 

 

Komitejas nostāja 

 

Komiteja uzskata, ka Komisijas priekšlikumam ir pozitīvs mērķis, proti, veicināt interneta 

savienojamību vietējās kopienās. Komiteja, tāpat kā Komisija, uzskata, ka augstas kvalitātes 

savienojamības pieejamībai ir liela nozīme (cita starpā arī vietējām kopienām), jo tas veicina 

līdzdalību un tādējādi pilda svarīgu demokrātisku funkciju. Turklāt komiteja uzskata, ka būtu 

jāveicina digitālā attīstība, lai vietējām iestādēm un uzņēmumiem dotu iespēju izstrādāt 

plašāku digitālo pakalpojumu, risinājumu un produktu klāstu, kas sniegtu labumu to 

izmantotājiem un klientiem. 

Komiteja uzskata, ka jautājumā par priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes principam un 

proporcionalitātes principam ir grūti spriest par Komisijas sniegtā pamatojuma pareizību. 

Komiteja neizprot Komisijas izvēli neveikt ierosinātā pasākuma ilgtermiņa ietekmes un 

darbības jomas novērtējumu. Komiteja uzskata, ka nevar paļauties tikai uz ietekmes 

novērtējumu un sabiedrisko apspriešanu, kas veikta saistībā ar atsevišķu tiesību akta 

priekšlikumu par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi un paziņojumu par Eiropas 

Gigabitu sabiedrību. 

Tā kā priekšlikumam ir noteikts darbības termiņš, komiteja uzskata, ka Komisijai būtu 

vajadzējis vairāk izpētīt ilgtermiņa ietekmi, kāda šim priekšlikumam var būt uz turpmākajām 

finansējuma vajadzībām. Arī komiteja, līdzīgi kā valdība, pauž šaubas par to, vai atvēlētie 

līdzekļi un līdz ar to priekšlikums spēj sasniegt mērķi, kas saistīts ar iekšējo tirgu 

elektroniskās saziņas jomā, uz ko Komisija norāda savā subsidiaritātes novērtējumā. 

Komiteja arī uzskata, ka saistībā ar Komisijas pieņēmumu, ka priekšlikums negatīvi 

neietekmēs konkurenci, būtu bijusi jāveic plašāka izpēte. Priekšlikums nozīmē, ka sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēji var saņemt finansiālu atbalstu, lai finansētu projektus arī tādās vietās, 

kur jau ir pieejami mobili platjoslas pakalpojumi, ja tos abonē no tirgus dalībnieka. Komisija 

uzskata, ka projektu nelielais apmērs nodrošina to samērību ar sasniedzamo mērķi. Tomēr 

komiteja pauž bažas, vai atbalsts, ja to izmanto pārāk lielā mērā, nevarētu izkropļot 

konkurenci un negatīvi ietekmēt tirgus dalībnieku vēlmi veikt investīcijas. Šajā sakarībā 

komiteja arī vēlas uzsvērt, ka konkurences priekšnoteikumi un platjoslas pārklājums dažādās 

dalībvalstīs atšķiras. Lai varētu uzskatīt, ka priekšlikums atbilst proporcionalitātes principam, 

komiteja norāda, ka Komisijai vajadzētu izstrādāt detalizētu ietekmes novērtējumu, kurā ir 

ņemta vērā dažādā tirgus situācija dalībvalstīs. 

Tā kā šajā priekšlikumā ir neskaidrības, jo nav ilgtermiņa ietekmes novērtējuma, un līdz ar to 

rodas šaubas par Komisijas pamatojumā minētajiem apsvērumiem, komiteja uzskata, ka 

priekšlikums kopumā neatbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes principam. 
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1. PIELIKUMS 

Izvērtēto priekšlikumu saraksts 

 

Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta 

savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un 

Regulu (ES) Nr. 283/2014 (COM(2016) 589). 

 

2. PIELIKUMS 

Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums 

 

Riksdāgs uzskata, ka Komisijas priekšlikumam regulai, ar ko attiecībā uz interneta 

savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un 

Regulu (ES) Nr. 283/2014, ir pozitīvs mērķis, proti, veicināt augstas kvalitātes bezvadu 

savienojamību sabiedriski nozīmīgās vietās. Riksdāgs, tāpat kā Komisija, uzskata, ka 

savienojamības pieejamībai ir liela nozīme (cita starpā arī vietējām kopienām), jo tas veicina 

līdzdalību un tādējādi pilda svarīgu demokrātisku funkciju. Turklāt Riksdāgs uzskata, ka būtu 

jāveicina digitālā attīstība, lai vietējām iestādēm un uzņēmumiem dotu iespēju izstrādāt 

plašāku digitālo pakalpojumu, risinājumu un produktu klāstu, kas sniegtu labumu to 

izmantotājiem un klientiem. 

Tomēr Riksdāgs konstatē, ka ir grūti spriest par to, vai Komisija pamatojumā ir pareizi 

novērtējusi atbilstību subsidiaritātes principam un proporcionalitātes principam. Riksdāgs 

neizprot Komisijas izvēli neveikt ierosinātā pasākuma ilgtermiņa ietekmes un darbības jomas 

novērtējumu. Riksdāgs uzskata, ka nevar paļauties tikai uz ietekmes novērtējumu un 

sabiedrisko apspriešanu, kas veikta saistībā ar atsevišķu tiesību akta priekšlikumu par Eiropas 

Elektronisko sakaru kodeksa izveidi un paziņojumu par Eiropas Gigabitu sabiedrību. Tā kā 

priekšlikumam ir noteikts darbības termiņš, Riksdāgs uzskata, ka Komisijai būtu vajadzējis 

vairāk izpētīt ilgtermiņa ietekmi, kāda šim priekšlikumam var būt uz turpmākajām 

finansējuma vajadzībām. Arī Riksdāgs, līdzīgi kā valdība, pauž šaubas par to, vai atvēlētie 

līdzekļi un līdz ar to priekšlikums spēj sasniegt mērķi, kas saistīts ar iekšējo tirgu 

elektroniskās saziņas jomā, uz ko Komisija norāda savā subsidiaritātes novērtējumā. 

Komiteja arī uzskata, ka saistībā ar Komisijas pieņēmumu, ka priekšlikums negatīvi 

neietekmēs konkurenci, būtu bijusi jāveic plašāka izpēte. Priekšlikums nozīmē, ka sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēji var saņemt finansiālu atbalstu, lai finansētu projektus arī tādās vietās, 

kur jau ir pieejami mobili platjoslas pakalpojumi, ja tos abonē no tirgus dalībnieka. Komisija 

uzskata, ka projektu nelielais apmērs nodrošina to samērību ar sasniedzamo mērķi. Tomēr 

Riksdāgs pauž bažas, vai atbalsts, ja to izmanto pārāk lielā mērā, nevarētu izkropļot 

konkurenci un negatīvi ietekmēt tirgus dalībnieku vēlmi veikt investīcijas. Šajā sakarībā 

Riksdāgs arī vēlas uzsvērt, ka konkurences priekšnoteikumi un platjoslas pārklājums dažādās 

dalībvalstīs atšķiras. Lai varētu uzskatīt, ka priekšlikums atbilst proporcionalitātes principam, 

Riksdāgs norāda, ka Komisijai vajadzētu izstrādāt detalizētu ietekmes novērtējumu, kurā ir 

ņemta vērā dažādā tirgus situācija dalībvalstīs. 

Tā kā šajā priekšlikumā ir neskaidrības, jo nav ilgtermiņa ietekmes novērtējuma, un līdz ar to 

rodas šaubas par Komisijas pamatojumā minētajiem apsvērumiem, Riksdāgs uzskata, ka 

priekšlikums kopumā neatbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes principam. 


