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Betreft: Gemotiveerd advies van het Zweedse parlement inzake het voorstel voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de 

Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van 

internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft 

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

 

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol (Nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen 

van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 

toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 

met het subsidiariteitsbeginsel. 

De Zweedse Rijksdag heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 

bovengenoemd voorstel voor een verordening aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 

bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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BIJLAGE 

Advies van de commissie Vervoer en Communicatie  

2016/17:TU7 

 

Toetsing van het voorstel van de Commissie  

inzake de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen  

aan het subsidiariteitsbeginsel 

 

 

Samenvatting 
 

In dit advies toetst de commissie Vervoer en Communicatie het voorstel van de Commissie 

tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de 

bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft (COM(2016)589). 

De commissie is van mening dat het voorstel onduidelijkheden bevat die samenhangen met 

het ontbreken van een beoordeling van de langetermijngevolgen voor de mededinging en de 

toekomstige financieringsbehoeftes, waardoor er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de 

motivering van de Commissie. Daarom acht zij het onverenigbaar met de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid.  

De commissie stelt de Rijksdag daarom voor te besluiten om een gemotiveerd advies bij de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in te dienen 

overeenkomstig hoofdstuk 10, § 3, van het reglement van de Rijksdag. 

 

 

Getoetst voorstel 

Voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de 

bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft (COM(2016)589). 
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Presentatie van het onderwerp 

 

Onderwerp en procedure 

 

De Rijksdag heeft de mogelijkheid gekregen om een gemotiveerd advies in te dienen over het 

voorstel tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de 

bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft (COM(2016)589). 

Het parlement verwees het voorstel van de Commissie op 6 oktober 2016 door naar de 

commissie Vervoer en Communicatie. De termijn voor het indienen van een gemotiveerd 

advies liep tot 30 november 2016. 

Het Ministerie van Economische Zaken diende op 19 oktober 2016 een memorie van 

toelichting (2016/17:FPM15) in met het oordeel van de regering over de verenigbaarheid met 

het subsidiariteitsbeginsel, en de kwestie werd verder toegelicht op de vergadering van de 

commissie Vervoer en Communicatie van 10 november. Op 11 november diende het 

Ministerie nog een memorie van toelichting in met aanvullende informatie over de 

subsidiariteits- en evenredigheidsaspecten van het voorstel. 

 

Achtergrond 

 

In het licht van de paradigmaverschuiving die gaande is in de digitale sector, stelde de 

Commissie in haar mededeling "Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa" 

(COM(2015)0192) voor het regelgevingskader inzake elektronische communicatie in 2016 

grondig te herzien. Die herziening resulteerde in het voorstel tot vaststelling van het Europees 

wetboek voor elektronische communicatie (COM(2016)590). Dit voorstel bevat een nieuwe 

doelstelling, namelijk alomtegenwoordige en ongehinderde connectiviteit. In het voorstel 

wordt gesteld dat alle burgers in de EU recht hebben op een betaalbare en goed werkende 

internetaansluiting op een vaste locatie. Het voorstel ging vergezeld van de mededeling 

"Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt – Naar een Europese 

gigabitmaatschappij" (COM(2016)587), waarin de Commissie drie strategische 

connectiveitsdoelstellingen in kaart brengt die uiterlijk in 2025 bereikt moeten zijn. Een van 

de doelstellingen is dat alle belangrijke sociaal-economische actoren, aanbieders van 

openbare diensten en ondernemingen die in sterke mate digitaal werken toegang zullen 

hebben tot een internetaansluiting met een capaciteit van één gigabit. In de mededeling 

verwijst de Commissie naar de digitale transformatie die gaande is en wordt erop gewezen dat 

alle economische en sociale vruchten van deze transformatie alleen maar kunnen worden 

geplukt als er op grote schaal netwerken met zeer hoge capaciteit worden uitgerold en benut, 

zowel op het platteland als in stedelijke gebieden. 

Het onderhavige voorstel om de internetconnectiveit in de lokale gemeenschappen te 

stimuleren, moet worden gezien als een aanvulling op het voorstel voor een Europees 

wetboek voor elektronische communicatie en is een van de vele maatregelen om de genoemde 

connectiviteitsdoelstelling te bereiken. Het voorstel heeft tot doel het rechtskader voor 

telecommunicatie in de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) te wijzigen 

middels wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 om zo de 

internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen te stimuleren. 

Het huidige rechtskader voor telecommunicatie in de CEF laat alleen toe om een zeer beperkt 

deel van de breedbandprojecten te ondersteunen. De CEF en de Europese Investeringsbank 

investeren samen een klein bedrag om een investeringsinstrument op het niveau van de Unie 

op te zetten. De CEF-verordening en de zgn. richtsnoerenverordening voorzien echter niet in 
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steun voor de installatie van plaatselijke draadloze toegangspunten voor organen met een 

openbaredienstverleningstaak. 

De Commissie benadrukt dat wanneer openbare diensten in toenemende mate online worden 

verleend, de overheidsdiensten gigabitconnectiviteit nodig hebben om hun diensten naadloos 

ter beschikking te kunnen stellen aan burgers en bedrijven. Gigabitconnectiviteit is bovendien 

belangrijk voor vervoersknooppunten, omdat innovatieve toepassingen intermodaal vervoer 

vergemakkelijken. Verder kan de toegang tot internet via draadloze verbindingen op diverse 

openbare plaatsen zoals bibliotheken, ziekenhuizen en scholen de burger meer vertrouwd 

maken met gigabit-internettoegang en de vraag ernaar stimuleren. 

 

Belangrijkste elementen van het voorstel voor een verordening 

 

Het voorstel houdt in dat het rechtskader voor telecommunicatie in de CEF veranderd wordt 

om financiële steun beschikbaar te kunnen stellen voor de installatie van draadloze 

toegangspunten op plaatsen waar mensen samenkomen. Voorbeelden van dergelijke locaties 

zijn volgens de Commissie: basisscholen en middelbare scholen, treinstations, havens en 

luchthavens, overheidsgebouwen van lokale overheden, universiteiten, onderzoekscentra, 

dokterspraktijken, ziekenhuizen en stadions. Meer concreet voorziet het voorstel in een 

financieringsmechanisme in het kader waarvan organen met een openbare 

dienstverleningstaak financiële steun krijgen om gratis draadloos internet (wifi) ter 

beschikking te stellen. De financiering zal worden beperkt tot situaties waarin geen punten 

voor zeer snelle breedbandtoegang bestaan. Om ervoor te zorgen dat lokale gemeenschappen 

met beperkte middelen ook kunnen deelnemen aan de digitale interne markt, worden de in 

aanmerking komende kosten tot 100 % gedekt. Aangezien het bedrag van de financiële 

bijstand van de Unie voor de individuele acties onder de drempel van 60 000 euro voor 

subsidies van kleine bedragen ligt, zoals bepaald in het Financieel Reglement, zal dit voorstel 

naar verwachting geen merkbare gevolgen hebben voor de mededinging. Verder meent de 

Commissie dat het beperkte bereik op de betreffende toegangspunten garandeert dat er geen 

concurrentieverstoring zal plaatsvinden. Het voorstel heeft betrekking op een beperkte 

periode (2017-2020). In totaal zal een bedrag van 70 miljoen euro worden herschikt binnen de 

geprogrammeerde bedragen voor het onderdeel telecommunicatie van de CEF voor de 

periode 2017-2019 en zal nog eens 50 miljoen euro worden overgeheveld naar de financiële 

middelen voor de telecommunicatiesector. 

Het doel van het voorstel is om de internetconnectiviteit in de lokale gemeenschappen te 

stimuleren en deze gemeenschappen beter te integreren in de digitale markt. De Commissie 

hoopt dat het voorstel connectiviteit op duizenden plekken zal opleveren en dat dit er tevens 

aan bijdraagt dat openbare organen een groter scala aan diensten, toepassingen en producten 

aan hun gebruikers kunnen aanbieden. Met dit voorstel wordt niet alleen het 

openbaredienstenaanbod gecompleteerd, maar krijgen de gebruikers ook een voorsmaakje van 

de gigabitmaatschappij en zal hun digitale geletterdheid worden verbeterd. Verder meent de 

Commissie dat het voorstel de vraag naar breedbandconnectiviteit zal stimuleren. 
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Toetsing door de commissie Vervoer en Communicatie 

 

Uitgangspunt voor de subsidiariteitstoetsing 

 

Het subsidiariteitsbeginsel wordt geregeld bij artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Volgens dit artikel treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar 

exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het 

overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar 

vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen 

worden bereikt. Overeenkomstig het protocol van het Verdrag van Lissabon betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid moeten het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie hun ontwerpwetgevingshandelingen toesturen aan de 

nationale parlementen, opdat die zich kunnen uitspreken over de vraag of het betrokken 

ontwerp huns inziens strookt met het subsidiariteitsbeginsel. De Rijksdag moet 

overeenkomstig hoofdstuk 10, § 3, van zijn reglement onderzoeken of de 

wetgevingshandeling in strijd is met dat beginsel. 

Als het nationaal parlement van mening is dat het voorstel in strijd is met dat beginsel heeft 

het het recht om een gemotiveerd advies aan de voorzitters van het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie toe te zenden. Een dergelijk advies moet binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum wanneer een voorstel in alle talen van de EU beschikbaar is, worden 

ingediend. 

 

Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel 

 

Oordeel van de Europese Commissie 

 

De Commissie is van mening dat het voorstel voldoet aan het subsidiariteitsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel en het ook valt binnen de werkingssfeer van het optreden op het 

gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken, zoals omschreven in artikel 170 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 

Volgens de Commissie draagt het voorstel bij aan de totstandbrenging van een interne markt 

voor elektronische communicatie waaraan alle gemeenschappen – ook de lokale – kunnen 

deelnemen. De Commissie wijst erop dat de lidstaten zelf niet in voldoende mate in staat zijn 

om een kwalitatief hoogstaande draadloze connectiviteit te bewerkstelligen in een gebied dat 

de hele EU omvat. Er is namelijk geen overkoepelende strategie om gratis toegang tot 

draadloze connectiviteit te bevorderen en dat gaat ten koste van de lokale gemeenschappen. 

De bestaande projecten zijn versnipperd en worden gekenmerkt door inefficiëntie. De 

Commissie meent dat dit voorstel kosteneffectief is en de economische, sociale en territoriale 

cohesie in de Europese Unie bevordert. De Europese meerwaarde neemt ook toe doordat de 

uitbreiding van de infrastructuur de totstandkoming van trans-Europese interoperabele 

diensten mogelijk maakt. 

Verder benadrukt de Commissie dat de voorgestelde maatregel evenredig is. Er worden 

namelijk alleen maar subsidies verleend voor kleinschalige projecten voor de installatie van 

begrensde netwerken in publieke ruimten. Vanwege de beperkte aard van de subsidie zijn er 

geen negatieve gevolgen te verwachten voor de mededinging. De Commissie verwacht 

daarentegen dat het voorstel positieve overloopeffecten zal hebben en op termijn zal bijdragen 

aan een ruimere toegang tot commercieel aanbod. 
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Oordeel van de regering 

 

De regering plaatst vraagtekens bij het oordeel van de Commissie dat het voorstel voldoet aan 

het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. De regering is van mening de 

kwestie van toegang tot elektronische communicatie belangrijk is vanuit democratisch 

oogpunt, maar bekritiseert het feit dat de Commissie geen effectbeoordeling heeft verricht van 

de langetermijngevolgen en de omvang van de voorgestelde maatregel. In plaats daarvan wijst 

de Commissie erop dat uit de publieke raadpleging die zij heeft uitgevoerd met het oog op de 

herziening van het regelgevingskader voor elektronische communicatie, blijkt dat veel 

overheden en private respondenten de uitrol van wifinetwerken op openbare plaatsen steunen. 

Volgens de regering had de Commissie nader moeten onderzoeken welke gevolgen het 

voorstel heeft voor de toekomstige financieringsbehoeftes, de mededinging en de 

bereidwilligheid van marktpartijen om te investeren. Het ontbreken van een effectbeoordeling 

leidt ertoe dat de regering moeilijk kan beoordelen of de beoordeling van de Commissie 

betreffende de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid juist is. Voorts betwijfelt de 

regering of het voorstel niet te begrensd is om de gewenste effecten te kunnen bereiken.  

 

Standpunt van de commissie Vervoer en Communicatie 

 

De commissie Vervoer en Communicatie staat positief tegenover het doel van het voorstel, te 

weten de bevordering van de internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen. De commissie 

Vervoer en Communicatie deelt de mening van de Commissie dat toegang tot een kwalitatief 

hoogwaardige connectiviteit erg belangrijk is, zeker voor de lokale gemeenschappen, omdat 

het de betrokkenheid verhoogt en daarmee een belangrijke democratische functie vervult. 

Verder is de commissie van mening dat de digitale ontwikkeling nagestreefd moet worden 

zodat lokale overheden en bedrijven de mogelijkheid krijgen om een groter aanbod van 

digitale diensten, toepassingen en producten te ontwikkelen voor hun gebruikers en klanten. 

De commissie Vervoer en Communicatie vindt het tegelijkertijd moeilijk om op grond van de 

motivering van de Commissie vast te stellen of het voorstel verenigbaar is met het 

subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel. De commissie plaatst vraagtekens bij het besluit 

om geen beoordeling te maken van de langetermijneffecten en de omvang van de 

voorgestelde maatregelen. Volgens de commissie is het niet genoeg om alleen maar te 

vertrouwen op de effectbeoordeling en de openbare raadpleging die werden gerealiseerd in 

verband met de voorbereiding van het afzonderlijke wetgevingsvoorstel tot invoering van een 

Europees wetboek voor elektronische communicatie en op de mededeling over een Europese 

gigabitmaatschappij. 

Omdat het voorstel betrekking heeft op een beperkte periode, had de Commissie nader 

moeten onderzoeken welke effecten het op de lange termijn met zich mee kan brengen voor 

toekomstige financieringsbehoeftes. Net als de regering betwijfelt de commissie of met de 

toegewezen middelen, en daarmee impliciet met het voorstel zelf, het doel van een interne 

markt voor elektronische communicatie waar de Commissie naar verwijst in de 

subsidiariteitsbeoordeling, kan worden verwezenlijkt. 

Verder is de commissie Vervoer en Communicatie ook van mening dat de veronderstelling 

van de Commissie dat het voorstel de mededinging niet negatief beïnvloedt, nader onderzocht 

had moeten worden. Het voorstel houdt in dat organen met een openbaredienstverleningstaak 

financiële steun kunnen krijgen om projecten te financieren ook op plaatsen waar al mobiele 

breedbanddekking beschikbaar is via abonnementen van marktpartijen. Volgens de Commissie kan 
de maatregel vanwege de geringe omvang van het project als evenredig worden gezien ten aanzien 
van het doel. De commissie Vervoer en Communicatie vreest echter dat de steun, als daar te 
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intensief gebruik van wordt gemaakt, tot concurrentieverstoring zou kunnen leiden en de 
bereidwilligheid van marktpartijen om te investeren negatief zou kunnen beïnvloeden. De commissie 
wil in dit verband ook benadrukken dat de mededingingsvoorwaarden en de breedbanddekking van 
lidstaat tot lidstaat sterk kunnen verschillen. Om er zeker van te kunnen zijn dat het voorstel 
verenigbaar is met het evenredigheidsbeginsel zou de Commissie een gedegen effectbeoordeling 
moeten verrichten, waarin rekening wordt gehouden met de verschillende marktsituaties in de 
lidstaten. 

Aangezien het voorstel onduidelijkheden bevat die samenhangen met het ontbreken van een 

beoordeling van de langetermijneffecten, waardoor er vraagtekens kunnen worden geplaatst 

bij de motivering van de Commissie, concludeert de commissie dat het onverenigbaar is met 

de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. 
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BIJLAGE 1 

Inventaris van getoetste voorstellen 

 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de 

Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van 

internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft (COM(2016)589). 

 

BIJLAGE 2 

Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag 

 

De Rijksdag staat positief tegenover het voorstel van de Commissie voor een verordening van 

het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 

en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen 

betreft, d.w.z. om te werken aan een kwalitatief hoogwaardige draadloze connectiviteit op 

plaatsen van centraal belang voor de samenleving. De Rijksdag deelt de mening van de 

Commissie dat toegang tot een kwalitatief hoogwaardige connectiviteit erg belangrijk is, 

zeker voor de lokale gemeenschappen, omdat het de betrokkenheid verhoogt en op die manier 

een belangrijke democratische functie vervult. Verder is de Rijksdag van mening dat de 

digitale ontwikkeling nagestreefd moet worden zodat lokale overheden en bedrijven de 

mogelijkheid krijgen om een groter aanbod van digitale diensten, toepassingen en producten 

te ontwikkelen voor hun gebruikers en klanten. 

De Rijksdag vindt het tegelijkertijd moeilijk om op grond van de motivering van de 

Commissie vast te stellen of het voorstel verenigbaar is met de beginselen van subsidiariteit 

en evenredigheid. De Rijksdag plaatst vraagtekens bij het besluit om geen beoordeling te 

maken van de langetermijneffecten en de omvang van de voorgestelde maatregelen. Volgens 

de Rijksdag is het niet genoeg om alleen maar te vertrouwen op de effectbeoordeling en de 

openbare raadpleging die werden gerealiseerd in verband met de voorbereiding van het 

afzonderlijke wetgevingsvoorstel tot invoering van een Europees wetboek voor elektronische 

communicatie en op de mededeling over een Europese gigabitmaatschappij. Omdat het 

voorstel betrekking heeft op een beperkte periode, had de Commissie nader moeten 

onderzoeken welke effecten het op de lange termijn met zich mee kan brengen voor 

toekomstige financieringsbehoeftes. Net als de regering betwijfelt de Rijksdag of met de 

toegewezen middelen, en daarmee impliciet met het voorstel zelf, het doel van een interne 

markt voor elektronische communicatie waar de Commissie naar verwijst in de 

subsidiariteitsbeoordeling, kan worden verwezenlijkt. 

Verder is de Rijksdag van mening dat de veronderstelling van de Commissie dat het voorstel 

de mededinging niet negatief beïnvloedt, verder onderzocht had moeten worden. Het voorstel 

houdt in dat organen met een openbare dienstverleningstaak financiële steun kunnen krijgen 

om projecten te financieren ook op plaatsen waar al mobiele breedbanddekking beschikbaar is 

via abonnementen van marktpartijen. Volgens de Commissie kan de maatregel vanwege de 

geringe omvang van het project als proportioneel worden gezien ten aanzien van het doel. De 

Rijksdag vreest echter dat de steun, als daar te intensief gebruik van wordt gemaakt, tot 

concurrentieverstoring zou kunnen leiden en de bereidwilligheid van marktpartijen om te 

investeren negatief zou kunnen beïnvloeden. De Rijksdag wil in dit verband ook benadrukken 

dat de mededingingsvoorwaarden en de breedbanddekking van lidstaat tot lidstaat sterk 

kunnen verschillen. Om er zeker van te kunnen zijn dat het voorstel verenigbaar is met het 

evenredigheidsbeginsel zou de Commissie een gedegen effectbeoordeling moeten verrichten, 

waarin rekening wordt gehouden met de verschillende marktsituaties in de lidstaten. 
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Aangezien het voorstel onduidelijkheden bevat die samenhangen met het ontbreken van een 

beoordeling van de langetermijneffecten, waardoor er vraagtekens kunnen worden geplaatst 

bij de motivering van de Commissie, concludeert de Rijksdag dat het onverenigbaar is met de 

beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. 


