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2014-2019  

 

Odbor za pravne zadeve 
 

16.12.2016 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta o predlogu uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) 

št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih 

skupnostih 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Švedski parlament je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, ki je 

priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

Stališče odbora za promet  

2016/17:TU7 

 

Presoja načela subsidiarnosti v  

predlogu Komisije v zvezi s spodbujanjem  

internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih 

 

 

Povzetek 
 

Odbor za promet v tem stališču podaja oceno predloga uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 

1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v 

lokalnih skupnostih (COM(2016) 589). 

Glede na to, da predlog vsebuje nejasnosti, ki so posledica pomanjkanja ocene dolgoročnih 

učinkov, zlasti učinkov predloga na konkurenco in prihodnje potrebe glede financiranja, in se 

zato poraja dvom o utemeljitvi Komisije, odbor meni, da predlog ni združljiv z načeli 

subsidiarnosti in sorazmernosti. 

Zato svojemu parlamentu predlaga, naj predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in 

Komisije predloži obrazloženo mnenje v skladu s členom 10(3) poslovnika švedskega 

parlamenta. 

 

 

Predmet presoje 

Predlog Komisije o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 

1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v 

lokalnih skupnostih (COM(2016) 589). 
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Predstavitev zadeve 

 

Zadeva in potek obravnave 

 

Švedski parlament je dobil priložnost, da predloži obrazloženo mnenje o predlogu Komisije 

za uredbo o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s 

spodbujanjem internetnepovezljivosti v lokalnih skupnostih (COM(2016) 589). Predlog 

Komisije je bil predan odboru za promet na plenarnem zasedanju 6. oktobra 2016. Rok za 

predložitev obrazloženega mnenja poteče 30. novembra 2016. 

Ministrstvo za podjetništvo in inovacije je 19. oktobra 2016 predložilo obrazložitveni 

memorandum (2016/17:FPM15), v katerem je predstavilo presojo vlade o združljivosti 

predloga z načelom subsidiarnosti, na seji odbora 10. novembra pa je podalo dodatne 

informacije o tem vprašanju. 11. novembra je ministrstvo predložilo nov memorandum z 

dodatnimi informacijami o predlogu z vidika načel subsidiarnosti in sorazmernosti. 

 

Ozadje 

 

Komisija je spričo tekočih sprememb paradigme v digitalnem sektorju v sporočilu z naslovom 

Strategija za enotni digitalni trg za Evropo (COM(2015) 192) predlagala temeljito prenovitev 

zakonodaje o elektronskih komunikacijah v letu 2016. Rezultat tega procesa je predlog o 

Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (COM(2016) 590), ki vsebuje novi cilj 

vseprisotne in neovirane povezljivosti. V predlogu je določeno, da imajo vsi državljani EU 

pravico do delujoče internetne povezave, vsaj na fiksni lokaciji, po dostopni ceni. Komisija je 

predlog pospremila s sporočilom z naslovom Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg 

– evropski gigabitni družbi naproti (COM(2016)0587), v katerem je opredelila tri strateške 

cilje glede povezljivosti, ki jih je treba uresničiti najpozneje leta 2025. Eden teh ciljev je 

dostop do internetne povezave z gigabitno zmogljivostjo za vse glavne spodbujevalce 

socialno-ekonomskega razvoja, izvajalce javnih storitev in digitalno intenzivna podjetja. 

Komisija v sporočilu omenja sedanjo digitalno preobrazbo in opozarja, da bo gospodarske in 

družbene koristi te preobrazbe v celoti mogoče doseči le, če bo Evropa lahko poskrbela za 

širšo uvedbo in uporabo zelo visoko zmogljivih omrežij na podeželskih in mestnih območjih. 

Predlog o spodbujanju internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih, na katerega se nanaša to 

stališče, bi bilo treba obravnavati kot dopolnitev predloga o Evropskem zakoniku o 

elektronskih komunikacijah, je namreč eden od številnih ukrepov za uresničitev navedenih 

ciljev. Namen predloga je spremeniti pravni okvir za telekomunikacije v instrumentu za 

povezovanje Evrope (IPE) s spremembo Uredbe (EU) št. 1313/2013 in Uredbe (EU) 

št. 283/2014, da bi tako spodbudili internetno povezljivost v lokalnih skupnostih. 

Sedanji pravni okvir za telekomunikacije v instrumentu za povezovanje Evrope omogoča le 

omejene ukrepe za podporo širokopasovnim omrežjem. Instrument za povezovanje Evrope 

skupaj z Evropsko investicijsko banko financira prispevek v malem obsegu za vzpostavitev 

mehanizmov financiranja na ravni Unije. Uredba o instrumentu za povezovanje Evrope in 

uredba o smernicah pa ne zajemata podpore za namestitev lokalnih brezžičnih točk dostopa za 

subjekte z javnim poslanstvom. 

Komisija opozarja, da je spletna uporaba javnih storitev vse večja, zaradi česar javne uprave 

za hkratno nemoteno izvajanje storitev za številne državljane in podjetja potrebujejo gigabitno 

povezljivost. Gigabitna povezljivost je pomembna tudi za prometna vozlišča, saj inovativne 

aplikacije olajšujejo uporabo intermodalnega prevoza. Poleg tega lahko dostop do interneta 
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prek brezžične povezave na različnih informacijskih točkah, kot so knjižnice, bolnišnice in 

šole, spodbudi poznavanje gigabitnih povezav in povpraševanje po njih. 

 

Glavni elementi predloga uredbe 

 

Predlog prinaša spremembo pravnega okvira za telekomunikacije v instrumentu za 

povezovanje Evrope, na podlagi katere bo mogoče podpreti lokalne brezžične točke dostopa 

na krajih, ki so za družbo bistvenega pomena. Komisija med te kraje uvršča osnovne in 

srednje šole, železniške postaje, pristanišča in letališča, zgradbe lokalnih organov, univerze, 

raziskovalni centri, ambulante, bolnišnice in stadioni. Konkretneje je v predlogu predviden 

mehanizem financiranja, po katerem bi se subjektom z javnim poslanstvom dodelila finančna 

podpora za zagotovitev brezplačnega brezžičnega interneta (wifi). Financiranje bi bilo 

omejeno na primere, kjer ni točk dostopa do zelo hitre širokopasovne povezave. Da bi 

vključitev na digitalni trg omogočili tudi lokalnim skupnostim z omejenimi viri, bi delež 

stroškov, upravičenih do podpore, znašal 100 % skupnih stroškov. Glede na to, da je podpora 

za vsak posamezni ukrep nižja od 60 000 evrov (tj. prag za nepovratna sredstva nizke 

vrednosti po finančni uredbi), predlog naj ne bi negativno vplival na konkurenco. Komisija 

meni tudi, da zaradi omejene pokritosti posamezne točke dostopa ne more priti do izkrivljanja 

konkurence. Predlog je časovno omejen in naj bi veljal od leta 2017 do 2020. Skupno naj bi v 

okviru načrtovanih zneskov za telekomunikacijski sektor v instrumentu za povezovanje 

Evrope 2017–2019 prerazporedili 70 milijonov EUR, 50 milijonov EUR pa naj bi bilo 

prenesenih med finančna sredstva za telekomunikacijski sektor. 

Namen predloga je spodbuditi internetno povezljivost v lokalnih skupnostih in jih bolje 

vključiti na digitalni trg. Komisija upa, da bo predlog omogočil povezljivost na tisočih krajev 

in posledično pripomogel k temu, da bodo lahko javni organi svojim uporabnikom ponudili 

širši spekter storitev, uporab in proizvodov. Predlog dopolnjuje javne storitve, ki so na voljo, 

poleg tega pa naj bi uporabnikom zagotovil prvi vpogled v gigabitno družbo in izboljšal 

njihovo računalniško pismenost. Komisija meni tudi, da bo predlog vodil v večje 

povpraševanje po širokopasovni povezljivosti. 
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Obravnava v odboru 

 

Izhodišče za presojo načela subsidiarnosti 

 

Načelo subsidiarnosti ureja člen 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu s tem členom Unija 

ukrepa na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le če in kolikor ciljev predlaganih 

ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči države članice, temveč se zaradi obsega ali učinkov 

predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije. V skladu s protokolom k Lizbonski 

pogodbi o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti morajo Evropska komisija, Evropski 

parlament in Svet posredovati osnutke zakonodajnih aktov nacionalnim parlamentom, da 

lahko slednji sprejmejo stališče o skladnosti zakonodajnega predloga z načelom 

subsidiarnosti. Švedski parlament v skladu s členom 10(3) svojega poslovnika presodi, ali je 

zakonodajni akt v nasprotju s tem načelom. 

Če nacionalni parlament meni, da je predlog v nasprotju s tem načelom, ima pravico, da 

predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predloži t. i. obrazloženo mnenje. 

To mnenje je treba predložiti v osmih tednih od dne, ko je predlog na voljo v vseh uradnih 

jezikih EU. 

 

Uporaba načela sorazmernosti 

 

Ocena Komisije 

 

Komisija meni, da je predlog v skladu z načelom subsidiarnosti in načelom sorazmernosti ter 

z obsegom ukrepov na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij, kot je določeno v 

členu 170 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

Po mnenju Komisije bo predlog prispeval k vzpostavitvi notranjega trga za elektronske 

komunikacije, v katerega bodo vključene vse skupnosti, tudi lokalne. Komisija poudarja, da 

države članice same ne morejo v celoti vzpostaviti območja, ki obsega celotno EU, z 

dostopom do visoko kakovostne brezžične povezljivosti. Manjka namreč vseobsežna 

strategija za spodbujanje dostopa do brezplačne brezžične povezljivosti, zaradi česar so 

zanemarjene potrebe lokalnih skupnosti. Obstoječi projekti so razdrobljeni in neučinkoviti. 

Komisija meni, da bo predlog optimiziral stroške in spodbudil ekonomsko, socialno in 

teritorialno kohezijo v Uniji. Evropska dodana vrednost naj bi bila večja tudi zato, ker bo 

razširjena infrastruktura omogočila dostop do vseevropskih interoperabilnih storitev. 

Komisija poudarja tudi, da je predlagani ukrep sorazmeren. Obsega namreč le podporo za 

projekte v malem obsegu, ki zadevajo izgradnjo omejenih omrežij v javnem okolju. Zaradi 

omejitve podpore naj ne bi bilo negativnih vplivov na konkurenco. Na drugi strani Komisija 

pričakuje, da bo imel predlog pozitivne učinke prelivanja in posledično prispeval k večjemu 

dostopu do komercialnih ponudb. 

 

Ocena švedske vlade 

 

Švedska vlada ima pomisleke glede ocene Komisije, da je predlog združljiv z načelom 

subsidiarnosti in načelom sorazmernosti. Vlada meni, da je vprašanje dostopa do elektronskih 

komunikacij pomembno z vidika demokracije, vendar je kritična do dejstva, da Komisija ni 

opravila ocene dolgoročnih učinkov in obsega predlaganega ukrepa. Komisija namesto tega 

navaja, da je bila v javnih posvetovanjih, ki so potekala pred pregledom zakonodajnega 

okvira za elektronske komunikacije, izkazana podpora javnih organov in posameznikov za 
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izgradnjo brezžičnih omrežij na javnih krajih. Po mnenju vlade bi morala Komisija 

podrobneje preučiti vpliv predloga na prihodnje potrebe glede financiranja ter na konkurenco 

in investicijske načrte tržnih akterjev. Zaradi odsotnosti ocene učinka torej vlada težko oceni 

točnost ocen Komisije glede načela subsidiarnosti in načela sorazmernosti. Glede na to, da je 

predlog omejen, vlada tudi dvomi, ali bo lahko dosegel želeni učinek. 

 

Stališče odbora 

 

Odbor za promet meni, da ima predlog Komisije pozitiven namen, tj. spodbuditi internetno 

povezljivost v lokalnih skupnostih. Odbor podobno kot Komisija meni, da ima dostop do 

visoko kakovostne povezljivosti velik pomen, ne le za lokalne skupnosti, temveč prispeva tudi 

k aktivni udeležbi in tako opravlja pomembno demokratično funkcijo. Odbor meni tudi, da bi 

bilo treba digitalni razvoj podpreti ter lokalnim organom in podjetjem dati možnost, da 

razvijejo širši spekter digitalnih storitev, uporab in proizvodov v korist svojih uporabnikov in 

strank. 

Kar zadeva združljivost predloga z načelom subsidiarnosti in načelom sorazmernosti, pa je po 

mnenju odbora težko oceniti točnost utemeljitve Komisije. Odbor ima pomisleke glede 

odločitve Komisije, da ne bo opravila ocene dolgoročnih učinkov in obsega predlaganega 

ukrepa. Po mnenju odbora namreč ni dovolj se zanašati zgolj na oceno učinka in javno 

posvetovanje, ki sta bili opravljeni v povezavi s pripravo ločenega zakonodajnega predloga o 

Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah in sporočila o evropski gigabitni družbi. 

Glede na časovno omejitev predloga odbor meni, da bi morala Komisija podrobneje preučiti 

morebitne dolgoročne učinke predloga na prihodnje potrebe glede financiranja. Podobno kot 

vlada tudi odbor dvomi, ali lahko namenjena sredstva in s tem predlog izpolnijo cilj glede 

notranjega trga za elektronske komunikacije, na katerega se sklicuje Komisija v svoji oceni o 

načelu subsidiarnosti. 

Odbor prav tako meni, da bi bilo treba podrobneje preučiti trditev Komisije, da predlog nima 

negativnih vplivov na konkurenco. Predlog omogoča, da subjekti z javnim poslanstvom 

prejmejo ekonomsko podporo za financiranje projektov tudi na krajih, kjer je že na voljo 

pokritost z mobilnim širokopasovnim omrežjem prek naročnine pri tržnih akterjih. Komisija 

meni, da je ukrep zaradi malega obsega projektov sorazmeren glede na namen. Vseeno pa 

odbor skrbi, da bi lahko podpora v primeru preobsežne uporabe izkrivila konkurenco in 

negativno vplivala na investicijske načrte tržnih akterjev. V zvezi s tem želi odbor opozoriti 

tudi na razlike v konkurenčnih pogojih in pokritosti s širokopasovnim omrežjem med 

državami članicami. Odbor meni, da bi lahko predlog šteli kot združljiv z načelom 

sorazmernosti le, če bi Komisija opravila temeljito oceno učinka in pri tem upoštevala 

različne tržne razmere v državah članicah. 

Glede na to, da predlog vsebuje nejasnosti, ki so posledica pomanjkanja ocene dolgoročnih 

učinkov, in se zato poraja dvom o utemeljitvi Komisije, odbor torej meni, da predlog ni 

združljiv z načelom subsidiarnosti in načelom sorazmernosti. 
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PRILOGA 1 

Seznam obravnavanih predlogov 

 

Predlog Komisije o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 

1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v 

lokalnih skupnostih (COM(2016) 589). 

 

PRILOGA 2 

Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta 

 

Švedski parlament meni, da ima predlog Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 

o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem 

internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih pozitiven namen, tj. spodbuditi visoko 

kakovostno brezžično povezljivost na krajih, ki so za družbo bistvenega pomena. Parlament 

podobno kot Komisija meni, da ima dostop do povezljivosti velik pomen, ne le za lokalne 

skupnosti, temveč prispeva tudi k aktivni udeležbi in tako opravlja pomembno demokratično 

funkcijo. Parlament meni tudi, da bi bilo treba digitalni razvoj podpreti ter lokalnim organom 

in podjetjem dati možnost, da razvijejo širši spekter digitalnih storitev, uporab in proizvodov 

v korist svojih uporabnikov in strank. 

Kar zadeva združljivost predloga z načelom subsidiarnosti in načelom sorazmernosti, pa je po 

mnenju parlamenta težko oceniti točnost utemeljitve Komisije. Parlament ima pomisleke 

glede odločitve Komisije, da ne bo opravila ocene dolgoročnih učinkov in obsega 

predlaganega ukrepa. Po mnenju parlamenta namreč ni dovolj se zanašati zgolj na oceno 

učinka in javno posvetovanje, ki sta bili opravljeni v povezavi s pripravo ločenega 

zakonodajnega predloga o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah in sporočila o 

evropski gigabitni družbi. Glede na časovno omejitev predloga parlament meni, da bi morala 

Komisija podrobneje preučiti morebitne dolgoročne učinke predloga na prihodnje potrebe 

glede financiranja. Podobno kot vlada tudi parlament dvomi, ali lahko namenjena sredstva in 

s tem predlog izpolnijo cilj glede notranjega trga za elektronske komunikacije, na katerega se 

sklicuje Komisija v svoji oceni o načelu subsidiarnosti. 

Parlament prav tako meni, da bi bilo treba podrobneje preučiti trditev Komisije, da predlog 

nima negativnih vplivov na konkurenco. Predlog omogoča, da subjekti z javnim poslanstvom 

prejmejo ekonomsko podporo za financiranje projektov tudi na krajih, kjer je že na voljo 

pokritost z mobilnim širokopasovnim omrežjem prek naročnine pri tržnih akterjih. Komisija 

meni, da je ukrep zaradi malega obsega projektov sorazmeren glede na namen. Vseeno pa 

parlament skrbi, da bi lahko podpora v primeru preobsežne uporabe izkrivila konkurenco in 

negativno vplivala na investicijske načrte tržnih akterjev. V zvezi s tem želi parlament 

opozoriti tudi na razlike v konkurenčnih pogojih in pokritosti s širokopasovnim omrežjem 

med državami članicami. Parlament meni, da bi lahko predlog šteli kot združljiv z načelom 

sorazmernosti le, če bi Komisija opravila temeljito oceno učinka in pri tem upoštevala 

različne tržne razmere v državah članicah. 

Glede na to, da predlog vsebuje nejasnosti, ki so posledica pomanjkanja ocene dolgoročnih 

učinkov, in se zato poraja dvom o utemeljitvi Komisije, parlament torej meni, da predlog ni 

združljiv z načelom subsidiarnosti in načelom sorazmernosti. 


