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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE 

Subiect: Avizul motivat al Parlamentului Regatului Suediei (Riksdag) referitor la 

propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce 

privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale 

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

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa Președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Parlamentul Suediei a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 

regulament menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

Avizul Comisiei pentru transport  

2016/17:TU7 

 

Analizarea  

propunerii Comisiei în ceea ce privește  

promovarea conectivității la internet în comunitățile locale în temeiul principiului 

subsidiarității 

 

 

Sinteză 
 

În prezentul aviz, Comisia pentru transport analizează propunerea Comisiei Europene 

referitoare la Regulamentul de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 

283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale 

(COM(2016)0589). 

Întrucât unele aspecte ale propunerii sunt neclare, din cauza absenței unei evaluări a 

impactului pe termen lung, de exemplu a consecințelor propunerii asupra concurenței și 

asupra viitoarelor nevoi de finanțare, și întrucât, prin urmare, acest lucru dă naștere unor 

preocupări legate de motivarea Comisiei Europene, Comisia pentru transport consideră că 

această propunere este incompatibilă cu principiile subsidiarității și proporționalității. 

Prin urmare, Comisia pentru transport propune ca Parlamentul Suediei să transmită un aviz 

motivat Președintelui Parlamentului European, al Consiliului și, respectiv, al Comisiei în 

conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Parlamentului 

Suediei. 

 

 

Propunerea analizată 

Propunerea Comisiei referitoare la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește 

promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (COM(2016)0589). 
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Prezentare 

 

Subiectul și procedura pregătitoare 

 

Parlamentul Suediei are posibilitatea de a transmite un aviz motivat privind propunerea 

Comisiei referitoare la Regulamentul de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și 

(UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile 

locale (COM(2016)0589). Ședința plenară a transmis propunerea Comisiei Europene către 

Comisia pentru transport la 6 octombrie 2016. Termenul-limită pentru prezentarea unui aviz 

motivat expiră la 30 noiembrie 2016. 

La 19 octombrie 2016, Ministerul Întreprinderilor, Energiei și Comunicațiilor a transmis un 

memorandum explicativ (2016/17:FPM15) în care se prezintă poziția guvernului în ceea ce 

privește compatibilitatea propunerii cu principiul subsidiarității și a furnizat informații 

suplimentare în legătură cu acest subiect în cadrul întrunirii Comisiei pentru transport din 

10 noiembrie. Ministerul Întreprinderilor, Energiei și Comunicațiilor a transmis un nou 

memorandum la 11 noiembrie, oferind informații suplimentare referitoare la implicațiile 

propunerii în ceea ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea. 

 

Context 

 

În contextul schimbării actualei paradigme din cadrul sectorului digital, Comisia Europeană a 

propus în comunicarea sa intitulată „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa” 

(COM(2015)0192) o revizuire aprofundată a legislației în domeniul comunicațiilor 

electronice pe parcursul anului 2016. Ca urmare a revizuirii, a fost elaborată o propunere de 

instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (COM(2016)0590), care stabilește 

un nou obiectiv privind asigurarea unei conectivități omniprezente și nelimitate. Propunerea 

prevede că toți cetățenii UE au dreptul la o conexiune la internet funcțională, cel puțin la un 

punct fix, la un preț accesibil. Propunerea este însoțită de comunicarea intitulată 

„Conectivitate pentru o piață unică digitală competitivă - către o societate europeană a 

gigabiților” (COM(2016)0587), în cadrul căreia Comisia Europeană identifică trei obiective 

strategice privind conectivitatea care trebuie să fie atinse cel târziu până în 2025. Unul dintre 

obiective vizează asigurarea unei conectivități la internet cu o capacitate la nivel de gigabit 

pentru toți factorii socioeconomici importanți, furnizorii de servicii publice și întreprinderile 

cu un grad mare de dezvoltare digitală. În comunicarea sa, Comisia Europeană se referă la 

transformarea digitală actuală și afirmă că ea poate aduce beneficii economice și sociale 

depline doar dacă Europa poate asigura instalarea extinsă și pătrunderea pe piață a rețelelor de 

foarte mare capacitate, atât în zonele rurale, cât și în cele urbane. 

Propunerea referitoare la promovarea conectivității la internet în comunitățile locale, care face 

obiectul prezentului aviz motivat, ar trebui să fie considerată ca o completare a propunerii de 

instituire a Codului european al comunicațiilor electronice și se numără printre numeroasele 

măsuri care vizează îndeplinirea obiectivului stipulat în materie de conectivitate. Propunerea 

urmărește să modifice cadrul legal în domeniul telecomunicațiilor aferent Mecanismului 

pentru interconectarea Europei (MIE) prin modificarea Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și 

(UE) nr. 283/2014 cu scopul de a promova conectivitatea la internet în comunitățile locale. 

În situația actuală, cadrul legal în domeniul telecomunicațiilor aferent MIE permite doar 

instituirea de măsuri limitate pentru sprijinirea rețelelor în bandă largă. Alături de Banca 

Europeană de Investiții, MIE asigură o mică contribuție din finanțarea destinată instituirii 

instrumentelor de finanțare la nivelul UE. Cu toate acestea, Regulamentul de instituire a MIE 
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și Regulamentul privind orientările nu prevăd sprijin pentru instalarea unor puncte locale de 

acces pe suport radio pentru organismele publice. 

Comisia Europeană precizează că, întrucât serviciile publice se bazează din ce în ce mai mult 

pe internet, administrațiile publice necesită o conectivitate la nivel de gigabit pentru a putea 

furniza servicii continue pentru public și întreprinderi. Conectivitatea la nivel de gigabit este 

importantă și pentru nodurile de transport, întrucât aplicațiile inovatoare facilitează 

transportul intermodal.  

 Mai mult, accesul la internet pe suport radio în diverse puncte de acces, ca de exemplu 

biblioteci, spitale și școli, ar putea promova informațiile referitoare la conexiunile la nivel de 

gigabit și provoca o cerere pentru acestea. 

 

Principalele aspecte ale propunerii de regulament 

 

Propunerea prevede modificări ale cadrului legal în domeniul telecomunicațiilor aferent MEI 

în vederea facilitării acordării de sprijin financiar pentru instalarea unor puncte locale de 

acces pe suport radio în locuri vitale pentru societate. În opinia Comisiei Europene, astfel de 

locuri ar fi școlile din învățământul primar și secundar, gări, porturi și aeroporturi, clădiri ale 

administrației locale, universități, centre de cercetare, cabinete medicale, spitale și stadioane. 

Mai precis, propunerea prevede un mecanism de finanțare în cadrul căruia organismele cu 

misiuni de serviciu public ar primi sprijin financiar pentru a furniza acces gratuit la rețeaua cu 

acces pe suport radio (rețea WLAN). Finanțarea s-ar limita la situații în care nu există puncte 

de acces la rețele în bandă largă de foarte mare viteză. Pentru a garanta integrarea inclusiv a 

comunităților cu resurse limitate pe piața digitală, costurile eligibile se pot ridica până la 

100 % din costurile totale. Deoarece finanțarea aferentă fiecărei măsuri este inferioară sumei 

de 60 000 de euro (și anume plafonul pentru granturile de mică valoare prevăzut de 

Regulamentul financiar), nu se așteaptă ca propunerea să aibă un impact negativ asupra 

concurenței. De asemenea, Comisia Europeană consideră că acoperirea limitată asigurată de 

fiecare punct de acces va funcționa ca o garanție împotriva denaturării concurenței. Se 

prevede ca regulamentul să se aplice pe o perioadă limitată, din 2017 până în 2020. În total, se 

estimează că 70 de milioane de euro urmează a fi realocate în cadrul sumelor programate 

pentru sectorul telecomunicațiilor în cadrul MIE în perioada 2017-2019 și o sumă 

suplimentară de 50 de milioane de euro va fi transferată către pachetul financiar destinat 

sectorului comunicațiilor. 

Propunerea vizează promovarea conectivității la internet în comunități locale și integrarea 

acestora pe piața digitală într-un mod mai eficace. Comisia Europeană speră ca propunerea să 

creeze conectivitate în mii de locații și să ajute în cele din urmă organismele publice să ofere 

o gamă mai largă de servicii, aplicații și produse pentru utilizatorii lor. Pe lângă multiplicarea 

ofertei de servicii publice, se așteaptă ca propunerea să ofere utilizatorilor o primă idee 

privind societatea la nivel de gigabit și să îmbunătățească competențele digitale ale acestora. 

De asemenea, Comisia Europeană consideră că propunerea va conduce la creșterea cererii de 

conectivitate la internet în bandă largă. 
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Evaluarea Comisiei pentru transport 

 

Elementele principale ale evaluării în temeiul principiului subsidiarității 

 

Principiul subsidiarității este reglementat de articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu acest articol, în domeniile care nu sunt de competența sa 

exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate 

nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre, dar datorită dimensiunilor și 

efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. În conformitate cu 

protocolul la Tratatul de la Lisabona privind aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității , Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul transmit proiectele 

lor de acte legislative parlamentelor naționale pentru ca acestea să poată evalua dacă 

propunerea respectă principiul subsidiarității. În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din 

Regulamentul său de procedură, Parlamentul Suediei trebuie să evalueze dacă actul legislativ 

contravine acestui principiu. 

Dacă parlamentul național consideră că propunerea nu respectă acest principiu, acesta poate 

prezenta un aviz motivat președinților Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. 

Avizul trebuie prezentat în termen de opt săptămâni de la data la care propunerea este 

disponibilă în toate limbile oficiale ale UE. 

 

Aplicarea principiului subsidiarității 

 

Evaluarea Comisiei Europene 

 

Comisia Europeană consideră că propunerea respectă principiile subsidiarității și 

proporționalității și că aceasta se limitează la domeniul rețelelor de telecomunicații 

transeuropene, în conformitate cu articolul 170 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene. 

În opinia Comisiei Europene, propunerea va contribui la crearea unei piețe interne a 

comunicațiilor electronice în cadrul căreia vor participa toți actorii, inclusiv comunitățile 

locale. Comisia Europeană subliniază faptul că statele membre nu pot stabili singure în mod 

satisfăcător o zonă care să cuprindă întreaga UE cu acces la o conectivitate pe suport radio de 

înaltă calitate. Acest lucru se explică prin faptul că nu există o strategie generală care să 

promoveze accesul la o conectivitate pe suport radio gratuită, în detrimentul nevoilor 

comunităților locale. Proiectele care există în prezent sunt fragmentate și ineficace. Comisia 

Europeană consideră că propunerea va optimiza costurile și va promova coeziunea 

economică, socială și teritorială în interiorul UE. De asemenea, crește valoarea adăugată 

europeană ca urmare a faptului că extinderea infrastructurii va facilita accesul la serviciile 

interoperabile transeuropene. 

Comisia Europeană subliniază, de asemenea, faptul că măsura propusă este proporțională. 

Măsura prevede sprijin doar pentru proiectele la scară mică de instalare a unor rețele limitate 

în zone publice. Datorită naturii limitate a sprijinului, nu este de așteptat un impact negativ 

asupra concurenței. Pe de altă parte, Comisia Europeană se așteaptă ca propunerea să aibă 

efecte pozitive care să se propage și să contribuie, în cele din urmă, la un acces sporit la 

ofertele comerciale. 

 

Evaluarea guvernului 
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Guvernul are îndoieli cu privire la evaluarea Comisiei Europene în ceea ce privește 

compatibilitatea propunerii cu principiile subsidiarității și proporționalității. Guvernul 

consideră că problema accesului la comunicațiile electronice este importantă dintr-o 

perspectivă democratică, însă este de părere că neefectuarea de către Comisia Europeană a 

unei analize a impactului pe termen lung și a domeniului de aplicare a măsurii propuse este 

problematică. În schimb, Comisia Europeană afirmă că, pe parcursul consultării publice care a 

precedat revizuirea cadrului reglementar în domeniul comunicațiilor electronice, a reieșit că 

autoritățile publice și persoane particulare acordă sprijin pentru dezvoltarea rețelelor WLAN 

în locuri publice. Conform guvernului, Comisia Europeană ar fi trebuit să analizeze mai în 

detaliu impactul propunerii asupra viitoarelor nevoi de finanțare, precum și asupra 

concurenței și a predilecției operatorilor de pe piață de a realiza investiții. Prin urmare, în 

lipsa unei evaluări a impactului, este dificil pentru guvern să evalueze acuratețea evaluărilor 

Comisiei Europene în ceea ce privește respectarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității. Întrucât propunerea este limitată, guvernul are îndoieli și în legătură cu 

capacitatea propunerii de a produce efectul scontat. 

 

Poziția comisiei 

 

Comisia pentru transport este de părere că propunerea Comisiei Europene vizează un obiectiv 

pozitiv, și anume promovarea conectivității la internet în comunitățile locale. Asemenea 

Comisiei Europene, Comisia pentru transport consideră că accesul la o conectivitate de înaltă 

calitate are o deosebită importanță, în primul rând pentru comunitățile locale, deoarece 

contribuie la participarea acestora și, astfel, îndeplinește o funcție democratică importantă. În 

plus, Comisia pentru transport consideră că progresele în sectorul digital ar trebui promovate 

pentru a putea oferi autorităților locale și întreprinderilor oportunitatea de a dezvolta o gamă 

mai variată de servicii digitale, aplicații și produse în beneficiul utilizatorilor și clienților lor. 

Cu toate acestea, în ceea ce privește compatibilitatea propunerii cu principiile subsidiarității și 

proporționalității, Comisia pentru transport consideră că acuratețea motivației Comisiei 

Europene este dificil de evaluat. Comisia pentru transport își exprimă îndoielile cu privire la 

decizia Comisiei Europene de a nu realiza o evaluare a impactului pe termen lung și a 

domeniului de aplicare a măsurii propuse. Conform Comisiei pentru transport, nu sunt 

suficiente numai evaluarea impactului și consultarea publică realizate cu ocazia pregătirii 

propunerii legislative separate de creare a Codului european al comunicațiilor electronice și a 

Comunicării referitoare la o societate europeană a gigabiților. 

Întrucât propunerea vizează o perioadă de aplicare limitată, Comisia pentru transport 

consideră că Comisia Europeană ar fi trebuit să analizeze mai în detaliu impactul eventual pe 

termen lung al propunerii asupra viitoarelor nevoi de finanțare. Asemenea guvernului, și 

Comisia pentru transport are îndoieli cu privire la capacitatea fondurilor ce urmează a fi 

alocate, și astfel a propunerii, de a atinge obiectivul de creare a unei piețe interne a 

comunicațiilor electronice la care Comisia Europeană face referire în evaluarea sa privind 

principiul subsidiarității. 

De asemenea, Comisia pentru transport consideră că ar fi fost nevoie de o analiză mai 

aprofundată a ipotezei Comisiei Europene conform căreia propunerea nu va avea efecte 

negative asupra concurenței. Mulțumită propunerii, organismele cu misiuni de serviciu public 

pot primi sprijin financiar pentru finanțarea proiectelor, chiar și în locurile unde există deja o 

conexiune mobilă în bandă largă care poate fi accesată prin intermediul unor abonamente 

încheiate cu operatori de pe piață. În opinia Comisiei Europene, proiectele la scară mică sunt 

garanția faptului că măsura poate fi considerată ca fiind proporțională cu scopul său. Cu toate 

acestea, Comisia pentru transport este îngrijorată de faptul că utilizarea intensivă a acestui tip 
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de sprijin ar putea denatura concurența și ar putea afecta predilecția operatorilor de pe piață de 

a realiza investiții. În acest context, Comisia pentru transport remarcă totodată că există 

diferențe între statele membre în ceea ce privește condițiile prealabile necesare concurenței și 

gradul de acoperire a rețelelor de bandă largă. Pentru ca propunerea să fie considerată ca fiind 

conformă cu principiul proporționalității, Comisia pentru transport consideră că Comisia 

Europeană ar trebui să realizeze o evaluare detaliată a impactului, ținând cont de diferitele 

contexte de piață din statele membre. 

Întrucât propunerea cuprinde aspecte care sunt neclare, în absența unei evaluări a impactului 

pe termen lung, și întrucât, prin urmare, aceasta ridică întrebări legate de motivația Comisiei 

Europene, Comisia pentru transport consideră că propunerea nu este conformă cu principiile 

subsidiarității și proporționalității. 
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ANEXA 1 

Lista documentelor evaluate 

 

Propunerea Comisiei referitoare la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește 

promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (COM(2016)0589). 

 

ANEXA 2 

Avizul motivat al Parlamentului Suediei 

 

Parlamentul Suediei consideră că propunerea Comisiei referitoare la Regulamentul 

Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 

și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile 

locale vizează un obiectiv pozitiv, și anume promovarea conectivității la internet pe suport 

radio de înaltă calitate în locuri vitale pentru societate. Asemenea Comisiei Europene, 

Parlamentul Suediei consideră că accesul la conectivitate are o deosebită importanță, în 

primul rând pentru comunitățile locale, deoarece contribuie la participarea acestora și 

îndeplinește, astfel, o funcție democratică importantă. În plus, Parlamentul Suediei este de 

părere că progresele digitale ar trebui promovate pentru a oferi autorităților locale și 

întreprinderilor oportunitatea de a dezvolta o gamă mai largă de servicii digitale, aplicații și 

produse în beneficiul utilizatorilor și clienților lor. 

Cu toate acestea, în ceea ce privește conformitatea propunerii cu principiile subsidiarității și 

proporționalității, Parlamentul Suediei consideră că acuratețea motivației Comisiei Europene 

este dificil de evaluat. Parlamentul Suediei își exprimă îndoielile cu privire la decizia 

Comisiei Europene de a nu realiza o evaluare a impactului pe termen lung și a domeniului de 

aplicare a măsurii propuse. Conform Parlamentului Suediei, nu sunt suficiente numai 

evaluarea de impact și consultarea publică realizate în cadrul pregătirii unei propuneri 

legislative separate de creare a Codului european al comunicațiilor electronice și a 

Comunicării referitoare la o societate europeană a gigabiților. Întrucât propunerea vizează o 

perioadă de aplicare limitată, Parlamentul Suediei consideră că Comisia Europeană ar fi 

trebuit să analizeze mai în detaliu impactul eventual pe termen lung al propunerii asupra 

viitoarelor nevoi de finanțare. Asemenea guvernului, și Parlamentul Suediei are îndoieli cu 

privire la capacitatea fondurilor ce urmează a fi alocate, și astfel a propunerii, de a atinge 

obiectivul de creare a unei piețe interne a comunicațiilor electronice, la care Comisia face 

referire în evaluarea sa privind principiul subsidiarității. 

De asemenea, Parlamentul Suediei consideră că ar fi fost nevoie de o analiză mai aprofundată 

a ipotezei Comisiei Europene conform căreia propunerea nu va avea efecte negative asupra 

concurenței. Mulțumită propunerii, organismele cu misiuni de serviciu public pot primi sprijin 

financiar pentru finanțarea proiectelor, chiar și în locuri unde există deja o conexiune mobilă 

în bandă largă care poate fi accesată prin intermediul unor abonamente încheiate cu operatori 

de pe piață. În opinia Comisiei Europene, proiectele la scară mică sunt garanția faptului că 

măsura poate fi considerată ca fiind proporțională cu scopul său. Cu toate acestea, 

Parlamentul Suediei este îngrijorat de faptul că utilizarea intensivă a acestui tip de sprijin ar 

putea denatura concurența și ar putea afecta predilecția operatorilor de pe piață de a realiza 

investiții. În acest context, Parlamentul Suediei remarcă, totodată, că există diferențe între 

statele membre în ceea ce privește condițiile prealabile necesare concurenței și gradul de 

acoperire a rețelelor de bandă largă. Pentru ca propunerea să fie considerată conformă cu 

principiul proporționalității, Parlamentul Suediei consideră că Comisia Europeană ar trebui să 
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realizeze o evaluare detaliată a impactului, ținând cont de diferitele contexte de piață din 

statele membre. 

Întrucât propunerea cuprinde aspecte care sunt neclare, în absența unei evaluări a impactului 

pe termen lung, și întrucât, prin urmare, aceasta ridică întrebări legate de motivația Comisiei 

Europene, Parlamentul Suediei consideră că propunerea nu este conformă cu principiile 

subsidiarității și proporționalității. 


