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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE ZASADY 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia parlamentu Szwecji Riksdagu w sprawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 1316/2013 

i (UE)283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w 

społecznościach lokalnych 

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

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 

projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości. 

Parlament Szwecji przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 

wspomnianego rozporządzenia. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

Opinia Komisji Transportu  

2016/17:TU7 

 

Analiza zgodności z zasadą pomocniczości  

wniosku Komisji w sprawie propagowania  

łączności internetowej w społecznościach lokalnych 

 

 

Streszczenie 
 

W niniejszej opinii Komisja Transportu dokonuje analizy wniosku Komisji Europejskiej w 

sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia 

(UE) 1316/2013 i (UE)283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w 

społecznościach lokalnych (COM(2016)0589). 

Jako że we wniosku jest dużo niejasności wynikających z braku długoterminowej oceny 

skutków m.in. w odniesieniu do wpływu wniosku na konkurencję oraz przyszłe potrzeby 

finansowe, a co za tym idzie, powstają obawy co do uzasadnienia wniosku przez Komisje 

Europejską, Komisja Transportu stwierdza, że wniosek jest niezgodny z zasadą 

pomocniczości i proporcjonalności. 

Komisja Transportu proponuje w związku z tym, by Riksdag podjął decyzję o skierowaniu do 

przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnionej opinii zgodnie z 

art. 10 par. 3 swojego Regulaminu. 

 

 

Analizowany wniosek 

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenia (UE) 1316/2013 i (UE)283/2014 w odniesieniu do 

propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (COM(2016)0589). 
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Podsumowanie sprawy 

 

Prace nad sprawą 

 

Riksdag jest uprawniony do wydania uzasadnionej opinii w sprawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 1316/2013 i 

(UE)283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach 

lokalnych (COM(2016)0589). Przekazał on sprawę Komisji Transportu w dniu 6 października 

2016 r. Termin złożenia uzasadnionej opinii upłynął w dniu 30 listopada 2016 r. 

Szwedzkie ministerstwo przedsiębiorczości, gospodarki, energii i komunikacji 

(Näringsdepartementet) przedstawiło w dniu 19 października 2016 r. memorandum 

(2016/17:FPM15), w którym przedstawiło przeprowadzoną przez rząd ocenę zgodności 

wniosku z zasadą pomocniczości oraz udzieliło bardziej szczegółowych informacji na ten 

temat podczas posiedzenia komisji w dniu 10 listopada. W kolejnym memorandum z dnia 11 

listopada Näringsdepartementet przedstawił dodatkowe informacje dotyczące kwestii 

pomocniczości i proporcjonalności w odniesieniu do wniosku. 

 

Kontekst 

 

W świetle zmian zachodzących w sektorze cyfrowym Komisja, w komunikacie pt. „Strategia 

jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” (COM(2015)0192), wysunęła propozycję 

gruntownego przeglądu ram prawnych w dziedzinie komunikacji elektronicznej w 2016 r. 

Przegląd ten zaowocował wnioskiem w sprawie europejskiego kodeksu łączności 

elektronicznej (COM(2016)0590), który definiuje nowe cele w dziedzinie powszechnej i 

nieograniczonej łączności. Wniosek zapewnia wszystkim obywatelom UE prawo do 

funkcjonującego połączenia z internetem, przynajmniej za pośrednictwem stałego łącza, po 

przystępnej cenie. Wnioskowi towarzyszy komunikat pt. „Łączność dla konkurencyjnego 

jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” 

(COM(2016)0587), w którym Komisja identyfikuje trzy cele strategiczne w dziedzinie 

łączności, które mają zostać osiągnięte najpóźniej do 2015 r. Jednym z celów jest to, aby 

zapewnienie wszystkim głównym siłom napędowym rozwoju społeczno-gospodarczego, 

głównym miejscom świadczenia usług publicznych oraz przedsiębiorstwom zaawansowanym 

cyfrowo łączności gigabitowej. W komunikacie Komisja nawiązuje do mającej obecnie 

miejsce transformacji cyfrowej i zwraca uwagę, że pełnię korzyści społeczno-gospodarczych 

tej transformacji można wykorzystać jedynie w drodze zagwarantowania kompleksowej 

rozbudowy i wykorzystania sieci o bardzo dużej przepustowości, zarówno na obszarach 

wiejskich, jak i miejskich. 

Wniosek w sprawie propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych, o 

którym mowa w niniejszej opinii, powinien być postrzegany jako uzupełnienie wniosku w 

sprawie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej oraz jako jeden z wielu środków 

osiągnięcia wspomnianego celu w dziedzinie łączności. Wniosek zakłada zmianę ram 

prawnych w dziedzinie komunikacji w instrumencie „Łącząc Europę” w drodze zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz rozporządzenia (UE) nr 283/2014 w celu 

propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych. 

Ramy prawne w dziedzinie komunikacji w instrumencie „Łącząc Europę” umożliwiają 

obecnie jedynie ograniczone działania na rzecz wspierania sieci szerokopasmowej. Z 

instrumentu „Łącząc Europę”, podobnie jak z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

pochodzą niewielkie środki na stworzenie instrumentu finansowego na szczeblu unijnym. 
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Rozporządzenie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” oraz rozporządzenie w sprawie 

wytycznych nie obejmują jednak wsparcia w zakresie instalacji lokalnych punktów dostępu 

bezprzewodowego dla podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Komisja zwraca uwagę, że jeżeli usługi publiczne mają w większym stopniu bazować na 

internecie, administracje publiczne będą potrzebowały łączności gigabitowej, aby móc 

zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom ciągłość usług. Łączność gigabitowa ma również 

znaczenie dla węzłów transportowych, jako że nowatorskie zastosowania ułatwiają transport 

intermodalny. Ponadto dostęp do internetu bezprzewodowego w różnych punktach 

kontaktowych, takich jak biblioteki, szpitale i szkoły, przyczynia się do propagowania wiedzy 

o łączności gigabitowej oraz popytu na nią. 

 

Główne elementy projektu rozporządzenia  

 

Wniosek przewiduje zmianę ram prawnych w dziedzinie telekomunikacji oraz instrumentu 

„Łącząc Europę”, aby umożliwić udzielanie wsparcia ekonomicznego na rzecz instalacji 

lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego w miejscach o centralnym znaczeniu dla 

społeczeństwa. Przykładami takich miejsc są zdaniem Komisji szkoły podstawowe i średnie, 

dworce kolejowe, porty i lotniska, siedziby władz lokalnych, uniwersytety, centra badawcze, 

przychodnie lekarskie, szpitale i stadiony. W szczególności we wniosku określono 

mechanizm finansowy, w ramach którego podmioty realizujące zadania publiczne otrzymują 

wsparcie finansowe w celu bezpłatnego zapewniania bezprzewodowego internetu (tzw. wifi). 

Finansowanie ogranicza się do sytuacji, w których brak jest punktów dostępu do szybkiego 

łącza szerokopasmowego. Aby zagwarantować włączenie do rynku cyfrowego również 

społeczności lokalnych o ograniczonych zasobach, koszty kwalifikowalne będą wynosić 100 

% całkowitych kosztów. Jako że wsparcie poszczególnych środków nie przekracza kwoty 

60 000 EUR (tj. pułapu dla dotacji o niskiej wartości zgodnie z rozporządzeniem 

finansowym) uznaje się, iż wniosek nie wywrze negatywnego wpływu na konkurencję. 

Komisja jest ponadto zdania, że ograniczony zakres odnośnych punktów dostępu stanowi 

gwarancję, że nie nastąpią zakłócenia konkurencji. Wniosek jest ograniczony czasowo i ma 

obowiązywać w latach 2017–2020. Ogółem zostanie rozdzielona kwota 70 mln EUR w 

ramach kwot zaplanowanych na sektor telekomunikacji w instrumencie „Łącząc Europę” na 

lata 2017–2020, zaś kwota 50 mln EUR zostanie przekazana do puli środków przeznaczonych 

na sektor telekomunikacji. 

Celem wniosku jest propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych oraz 

ich lepsza integracja na rynku cyfrowym. Komisja wyraża nadzieję, że wniosek umożliwi 

łączność internetową w tysiącach miejsc publicznych, co na dłuższą metę umożliwi organom 

publicznym oferowanie użytkownikom szerszego wachlarza usług, zastosowań i produktów. 

Poza uzupełnianiem oferowanych usług publicznych oczekuje się, że wniosek zapewni 

użytkownikom wgląd w społeczeństwo gigabitowe oraz rozszerzy ich umiejętności w 

dziedzinie IT. Komisja uważa również, że wniosek zaowocuje większym popytem na łącza 

szerokopasmowe. 
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Analiza Komisji Transportu 

 

Punkt wyjścia analizy zgodności z zasadą pomocniczości 

 

Zasada pomocniczości została określona w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z tym 

artykułem w dziedzinach, które nie należą do wyłącznej kompetencji Unii, podejmuje ona 

działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie 

mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i jeśli ze 

względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie 

na poziomie Unii. Zgodnie z protokołem do Traktatu z Lizbony w sprawie stosowania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada 

przekazują projekty wniosków ustawodawczych parlamentom narodowym, aby te ostatnie 

mogły ocenić, czy projekty te są zgodne z zasadą pomocniczości. Zgodnie z art. 10 par. 3 

swego regulaminu Riksdag dokona analizy, czy akt ustawodawczy jest sprzeczny z tą zasadą. 

W przypadku gdy parlament narodowy stwierdzi, że projekt aktu ustawodawczego jest 

sprzeczny z zasadą pomocniczości, ma on prawo skierować do przewodniczących Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię. Opinia taka winna zostać przedstawiona 

w terminie ośmiu tygodni od daty opublikowania projektu aktu we wszystkich językach 

urzędowych UE. 

 

Stosowanie zasady pomocniczości 

 

Ocena Komisji  

 

Komisja jest zdania, że wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości i proporcjonalności, a 

także mieści się w zakresie działania w dziedzinie transeuropejskich sieci 

telekomunikacyjnych zgodnie z definicją w art. 170 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

Zdaniem Komisji wniosek przyczynia się do stworzenia jednolitego rynku łączności 

elektronicznej, w którym uczestniczą wszyscy, nawet społeczności lokalne. Komisja zwraca 

uwagę, że państwa członkowskie nie mogą same w wystarczającym stopniu stworzyć 

obejmującej całej UE przestrzeni, w której istnieje dostęp do wysokiej jakości łączności 

bezprzewodowej. Wynika to z braku kompleksowego podejścia sprzyjającego dostępowi do 

nieodpłatnej łączności bezprzewodowej, co odbija się na potrzebach społeczności lokalnych. 

Aktualnie realizowane projekty są fragmentaryczne i charakteryzują się niską skutecznością. 

Komisja jest zdania, że wniosek przyczynia się do optymalizacji kosztów, a także sprzyja 

spójności Unii pod względem gospodarczym, społecznym i terytorialnym. Unijna wartość 

dodana rośnie w związku z tym, że rozbudowana infrastruktura umożliwia dostęp do 

transeuropejskich usług interoperacyjnych. 

Komisja podkreśla ponadto, że proponowane środki są proporcjonalne. Wniosek obejmuje 

wyłącznie wsparcie małych projektów polegających na instalacji sieci o ograniczonym 

dostępie w przestrzeni publicznej. Ograniczony charakter wsparcia sprawia, że nie oczekuje 

się negatywnego wpływu na konkurencję. Dlatego też Komisja zakłada, że wniosek będzie 

miał pozytywny efekt mnożnikowy, a w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do 

szerszego dostępu do ofert komercyjnych. 

 

Ocena rządu Szwecji 
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Rząd kwestionuje ocenę Komisji, iż wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości i 

proporcjonalności. Rząd jest zdania, że kwestia dostępu do łączności elektronicznej jest 

ważna z punktu widzenia demokracji, jednak problemem jest dla niego fakt, iż Komisja nie 

przeprowadziła oceny długoterminowych skutków i zakresu proponowanych środków. 

Komisja zwraca natomiast uwagę, że w toku konsultacji publicznych poprzedzających analizę 

ram prawnych dotyczących łączności elektronicznej stwierdzono, że władze publiczne oraz 

osoby prywatne wspierają rozbudowę sieci wifi w miejscach publicznych. Zdaniem rządu 

Komisja powinna bardziej szczegółowo przeanalizować wpływ wniosku na przyszłe potrzeby 

finansowe, a także konkurencję oraz gotowość podmiotów rynkowych do podejmowania 

inwestycji. Brak oceny skutków sprawia, że rząd nie może stwierdzić, czy oceny Komisji 

odnoszące się do zasady pomocniczości i proporcjonalności są prawidłowe. Rząd kwestionuje 

również to, czy wniosek – z uwagi na jego ograniczony zakres – przyniesie spodziewane 

skutki. 

 

Opinia Komisji Transportu Riksdagu 

 

Komisja Transportu jest zdania, że wniosek Komisji ma pozytywny cel, tj. propagowanie 

łączności internetowej w społecznościach lokalnych. Podobnie jak Komisja Europejska jest 

ona zdania, że dostęp do wysokiej jakości łączności ma ogromne znaczenie, przede 

wszystkim dla społeczności lokalnych, jako że przyczynia się do ich uczestnictwa, a zatem 

spełnia ważną funkcję demokratyczną. Komisja Transportu uważa również, że należy 

wspierać rozwój cyfrowy, aby władze lokalne i przedsiębiorstwa miały możliwość oferować 

szerszy wachlarz usług, ułatwień oraz produktów cyfrowych przynoszących korzyści ich 

użytkownikom i klientom. 

Jeżeli chodzi o zgodność wniosku z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, Komisja 

Transportu ma jednak trudności z przychyleniem się do uzasadnienia Komisji.  Komisja 

Transportu podaje w wątpliwość decyzję Komisji o nieprzeprowadzeniu oceny 

długoterminowych skutków i zakresu proponowanych środków. Zdaniem Komisji Transportu 

nie wystarczy tylko oprzeć się na analizie skutków i konsultacjach społecznych, które 

przeprowadzono w związku z przygotowaniem odrębnego wniosku ustawodawczego w 

sprawie stworzenia Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej oraz komunikatu w 

sprawie europejskiego społeczeństwa gigabitowego. 

Jako że wniosek jest ograniczony w czasie, Komisja Transportu jest zdania, że Komisja 

powinna była przeanalizować jego długotrwały wpływ na przyszłe potrzeby finansowe. 

Podobnie jak rząd, Komisja Transportu kwestionuje to, czy przewidziane środki (a w domyśle 

wniosek) mogą przyczynić się do celu stworzenia jednolitego rynku łączności elektronicznej, 

o którym Komisja mówi w ocenie zgodności z zasadą pomocniczości. 

Komisja Transportu jest ponadto zdania, że założenie Komisji, iż wniosek nie wpłynie 

negatywnie na konkurencję, wymaga dalszej analizy. Wniosek przewiduje, że podmioty 

realizujące zadania publiczne będą mogły otrzymać wsparcie ekonomiczne na rzecz 

finansowania projektów, również w miejscach objętych już zasięgiem sieci szerokopasmowej, 

z której można korzystać w oparciu o abonament wykupiony u podmiotu rynkowego. 

Zdaniem Komisji ograniczony zakres projektu sprawia, że środek może zostać uznany za 

proporcjonalny w stosunku do zakładanego celu. Komisja Transportu obawia się jednak, że w 

przypadku wykorzystywania wsparcia w zbyt szerokim zakresie, może ono naruszyć warunki 

konkurencji oraz pogorszyć klimat dla inwestycji.  Pragnie ona również podkreślić, że 

warunki konkurencji oraz zasięg sieci szerokopasmowej są różne w różnych państwach 

członkowskich. Aby wniosek można było uznać za zgodny z zasadą proporcjonalności, 
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Komisja powinna przeprowadzić szczegółową ocenę skutków, w której uwzględnione zostaną 

różne sytuacje rynkowe poszczególnych państw członkowskich. 

Jako że we wniosku jest dużo niejasności wynikających z braku długoterminowej oceny 

skutków, w związku z czym pojawiają się obawy co do uzasadnienia wniosku Komisji 

Europejskiej, Komisja Transportu stwierdza, że wniosek jest niezgodny z zasadą 

pomocniczości i proporcjonalności. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

Wykaz wniosków poddanych analizie 

 

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenia (UE) 1316/2013 i (UE)283/2014 w odniesieniu do 

propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (COM(2016)0589). 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

Uzasadniona opinia Riksdagu 

 

Riksdag jest zdania, że wniosek Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 1316/2013 i (UE)283/2014 w 

odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych ma 

pozytywny cel, tj. przyczynianie się do rozwoju wysokiej jakości łączności bezprzewodowej 

w miejscach o centralnym znaczeniu dla społeczeństwa. Podobnie jak Komisja Europejska, 

Riksdag jest zdania, że dostęp do łączności ma ogromne znaczenie, przede wszystkim dla 

społeczności lokalnych, jako że przyczynia się do ich uczestnictwa, a zatem spełnia ważną 

funkcję demokratyczną. Riksdag uważa również, że należy wspierać rozwój cyfrowy, aby 

władze lokalne i przedsiębiorstwa miały możliwość oferować szerszy wachlarz usług, 

ułatwień oraz produktów cyfrowych przynoszących korzyści ich użytkownikom i klientom. 

Jeżeli chodzi o zgodność wniosku z zasadami pomocniczości i proporcjonalności Riksdag ma 

jednak trudności z przychyleniem się do uzasadnienia Komisji. Podaje on w wątpliwość 

decyzję Komisji o nieprzeprowadzeniu oceny długoterminowych skutków i zakresu 

proponowanych środków. Zdaniem Riksdagu nie wystarczy tylko oprzeć się na analizie 

skutków i konsultacjach społecznych, które przeprowadzono w związku z przygotowaniem 

odrębnego wniosku ustawodawczego w sprawie stworzenia Europejskiego kodeksu łączności 

elektronicznej oraz komunikatu w sprawie europejskiego społeczeństwa gigabitowego. Jako 

że wniosek jest ograniczony w czasie, Riksdag jest zdania, że Komisja powinna była 

przeanalizować jego długotrwały wpływ na przyszłe potrzeby finansowe. Podobnie jak rząd, 

Riksdag kwestionuje to, czy przewidziane środki (a w domyśle wniosek) mogą przyczynić się 

do celu stworzenia jednolitego rynku łączności elektronicznej, o którym Komisja mówi w 

ocenie zgodności z zasadą pomocniczości. 

Riksdag jest ponadto zdania, że założenie Komisji, iż wniosek nie wpłynie negatywnie na 

konkurencję, wymaga dalszej analizy. Wniosek przewiduje, że podmioty realizujące zadania 

publiczne będą mogły otrzymać wsparcie ekonomiczne na rzecz finansowania projektów, 

również w miejscach objętych już zasięgiem sieci szerokopasmowej, z której można 

korzystać w oparciu o abonament wykupiony u podmiotu rynkowego. Zdaniem Komisji 

ograniczony zakres projektu sprawia, że środek może zostać uznany za proporcjonalny w 

stosunku do zakładanego celu. Riksdag obawia się jednak, że w przypadku wykorzystywania 

wsparcia w zbyt szerokim zakresie, może ono naruszyć warunki konkurencji oraz pogorszyć 

klimat dla inwestycji. Riksdag pragnie również podkreślić, że warunki konkurencji oraz 

zasięg sieci szerokopasmowej są różne w różnych państwach członkowskich. Aby wniosek 

można było uznać za zgodny z zasadą proporcjonalności, Komisja powinna – zdaniem 

Riksdagu – przeprowadzić szczegółową ocenę skutków, w której uwzględnione zostaną różne 

sytuacje rynkowe poszczególnych państw członkowskich. 

Jako że we wniosku jest dużo niejasności wynikających z braku długoterminowej oceny 

skutków, w związku z czym pojawiają się obawy co do uzasadnienia wniosku Komisji 
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Europejskiej, Riksdag stwierdza, że wniosek jest niezgodny z zasadą pomocniczości i 

proporcjonalności. 


