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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om rapport om gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation
(2013/2080(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til direktiv 2009/140/EF (direktivet om bedre regulering),

– der henviser til direktiv 2009/136/EF (direktivet om borgernes rettigheder),

– der henviser til forordning (EU) nr. 526/2013 (BEREC-forordningen),

– der henviser til direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet),

– der henviser til direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet),

– der henviser til direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet),

– der henviser til direktiv 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet),

– der henviser til direktiv 2002/58/EF (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation),

– der henviser til forordning (EF) nr. 531/2012 (den omarbejdede roamingforordning),

– der henviser til henstilling 2007/879/EF (henstillingen om relevante markeder),

– der henviser til henstilling 2009/396/EF (henstillingen om termineringstakster),

– der henviser til COM 2002/C 165/03 (retningslinjerne om stærk markedsposition),

– der henviser til henstilling 2008/850/EF (procedurereglerne i rammedirektivets artikel 7),

– der henviser til afgørelse 243/2012/EU om indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram,

– der henviser til forslag af 19. oktober 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (COM(2011)0665),

– der henviser til forslag af 7. februar 2013 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i 
hele EU (COM(2013)0048),

– der henviser til forslag af 26. marts 2013 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved udbygning af højhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation (COM(2013)0147),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
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Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation i EU senest blev 
ændret i 2009 på grundlag af forslag fremsat i 2007 efter flere års forberedende arbejde;

B. der henviser til, at fristen for gennemførelsen af ændringerne fra 2009 i medlemsstaterne 
var den 25. maj 2011, og at ændringerne blev gennemført i den sidste medlemsstat i januar 
2013;

C. der henviser til, at de enkelte nationale tilsynsmyndigheder har en fortolkningsmargen 
med hensyn til, hvordan de gennemfører rammebestemmelserne, hvorfor der ved 
evalueringen af rammebestemmelsernes effektivitet også bør tages hensyn til de 
betingelser, hvorefter rammebestemmelserne gennemføres i medlemsstaterne;

D. der henviser til, at målene for rammebestemmelserne er at fremme et sektorspecifikt 
økosystem af konkurrence og investeringer til gavn for forbrugerne og brugerne og 
samtidig konsolidere det indre marked for kommunikation;

E. der henviser til, at rammebestemmelserne bør bevares som et sammenhængende hele;

F. der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med principperne for bedre 
regulering er forpligtet til regelmæssigt at gennemgå rammebestemmelserne for at sikre, 
at de holder trit med den teknologiske udvikling og markedsudviklingen;

G. der henviser til, at Kommissionen i stedet for at bygge på rammebestemmelserne har fulgt 
et parallelt spor med enkeltstående initiativer, senest det "digitale indre marked"; 

H. der henviser til, at Kommissionen har erklæret, at den agter at revidere direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation og henstillingen om relevante 
markeder, men endnu ikke de øvrige dele af rammebestemmelserne;

I. der henviser til, at Kommissionen har ikke ajourført forsyningspligtdirektivet siden 1998 
på trods af anmodningen i direktivet om borgernes rettigheder fra 2009;

J. der henviser til, at relevante, stabile og konsekvente rammebestemmelser er afgørende for 
at fremme investeringer og konkurrence;

K. der henviser til, at en kollektiv bottom-up-tilgang baseret på de nationale 
tilsynsmyndigheder har vist sig at være effektiv til at fremme en fælles 
reguleringsretspraksis;

L. der henviser til, at udbygningen af ultrahurtig internetadgang går langsomt, idet den kun 
udgør 3,4% af alle faste forbindelser, og efterspørgslen hos brugerne synes at være svag, 
da kun omkring 2% af husstandene abonnerer på sådanne forbindelser1;

M. der henviser til, at der er spørgsmål vedrørende konkurrencen mellem de traditionelle 
udbydere og mellem disse og nyere "over-the-top"-udbydere, som fortjener 
opmærksomhed;

                                               
1 SWD(2013)217 Digital agenda scoreboard, s. 43.
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N. der henviser til, at rammebestemmelserne bør forblive neutrale, og at der bør gælde de 
samme regler for tilsvarende ydelser;

1. beklager medlemsstaternes forsinkelse med gennemførelsen af ændringerne af 
rammebestemmelserne fra 2009; 

2. understreger, at der i rammebestemmelserne er gjort betydelige fremskridt i retning af at 
nå målene;

3. mener, at den næste revision bør tage sigte på at udvikle rammebestemmelserne yderligere 
med henblik på at afhjælpe eventuelle svagheder og  tage hensyn til markedsudviklingen 
og den teknologiske udvikling;

4. mener, at de aspekter, der skal overvejes i forbindelse med en revision af alle
rammebestemmelserne, omfatter:

i) den længe påkrævede revision af forsyningspligten under hensyntagen til behovet for at 
mindske den digitale kløft og reagere på de begrænsninger, som følger af retningslinjerne 
for statsstøtte

ii) de nationale tilsynsmyndigheders kompetence i relation til alle spørgsmål, som er 
behandlet i rammebestemmelserne, herunder frekvenser, de beføjelser, der gives de 
nationale tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne, og rækkevidden af kravet om den 
nationale tilsynsmyndigheds uafhængighed

iii) samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder og de nationale 
konkurrencemyndigheder

iv) de symmetriske forpligtelser vedrørende netadgang (artikel 12 i rammedirektivet), da 
der i visse medlemsstater ikke er givet sådanne reguleringsbeføjelser til de nationale 
tilsynsmyndigheder

v) reglerne om løftestangseffekter (artikel 14 i rammedirektivet) og en kollektiv 
dominerende stilling (bilag II i rammedirektivet), da de nationale tilsynsmyndigheder 
trods ændringerne fra 2009 stadig har svært ved at anvende disse redskaber

vi) markedsanalyseprocesserne

vii) virkningerne af tjenester, som kan træde i stedet for de traditionelle udbyderes, men 
ikke nødvendigvis er omfattet af rammebestemmelserne: Der vil være behov nogle 
præciseringer vedrørende rækkevidden af rammebestemmelsernes teknologiske neutralitet

viii) mulighederne for at afskaffe overflødig regulering

ix) ophævelse af reguleringen i tilfælde af en tilfredsstillende markedsanalyse og fortsatte 
tilsynsforpligtelser

x) effektiviteten af procedurerne i artikel 7/7a ("samregulering") og den måde, de fungerer 
på: Kommissionen og BEREC er samlet set enige om, at de fungerer godt og gør det 
muligt at skabe en god balance, men Kommissionen påpeger, at de nationale 
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tilsynsmyndigheder i visse tilfælde ikke har justeret alle deres reguleringsforanstaltninger 
eller har været langsomme til at tilpasse dem, mens BEREC klager over stramme 
tidsfrister

xi) den situation, hvor procedurens fase II ikke bliver udløst, fordi en national 
tilsynsmyndighed trækker sit udkast til foranstaltning tilbage, eller hvor en national 
tilsynsmyndighed ikke foreslår en løsning på et anerkendt problem på et bestemt marked, i 
hvilket tilfælde den eneste løsning er en overtrædelsesprocedure: Der bør i begge disse 
tilfælde være en måde at udløse en ordentlig artikel 7/7a-procedure på

xii) effektiviteten af proceduren i artikel 19 og den måde, den fungerer på: Kommissionen 
har brugt sine beføjelser i henhold til artikel 19 to gange (henstillingen om NGA-net i 
september 2010 og henstillingen om ikke-forskelsbehandling og 
omkostningsberegningsmetoder, som diskuteres i øjeblikket). Da proceduren i artikel 19 i 
modsætning til procedurerne i artikel 7/7a ikke opstiller nogen tidsramme, har
reguleringsdialogen mellem BEREC og Kommissionen været mindre gnidningsløs, idet
BEREC har klaget over, at sammenslutningen er blevet anmodet om en udtalelse med 
meget kort varsel, og Kommissionen har kritiseret visse nationale tilsynsmyndigheder for 
at have været modstræberiske i udarbejdelses- og gennemførelsesperioden

xiii) paneuropæiske tjenester og operatører under hensyntagen til (den ubenyttede) artikel 
15, stk. 4, i rammedirektivet, hvorefter Kommissionen kan udpege transnationale 
markeder

xiv) BEREC og den måde, sammenslutningen fungerer på, samt rækkevidden af dens 
beføjelser

xv) fri adgang efter artikel 1, stk. 3a, i rammedirektivet og netneutralitet på grundlag af 
artikel 8, stk. 4, litra g), i rammedirektivet

xvi) henstillingen om relevante markeder og

xvii) regulering af udstyr, herunder bundtning af udstyr og styresystemer;

5. mener, at det bl.a. er vigtige mål for revisionen:

i) at sikre, at substituerbare tjenester er underlagt de samme regler

ii) at skabe stabile og bæredygtige rammer for investeringer

iii) at sikre en harmoniseret, ensartet og effektiv anvendelse

iv) at lette udviklingen af paneuropæiske udbydere;

6. mener, at det overordnede mål for rammebestemmelserne fortsat bør være at fremme et 
sektorspecifikt økosystem af konkurrence og investeringer til gavn for forbrugerne og 
brugerne og samtidig konsolidere det indre marked for kommunikation;

7. understreger, at rammebestemmelserne skal forblive sammenhængende, relevante og 
effektive; 
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8. mener, at emner som f.eks. et EU-pas eller en one-stop-shop for udbydere, tekniske 
ordninger for frekvensauktioner og forbrugerspørgsmål alle bør behandles i en samlet 
revision af rammebestemmelserne som beskrevet ovenfor og ikke enkeltvis med henblik 
på at opretholde sammenhængende rammebestemmelser og skabe retssikkerhed;

9. understreger, at en revision skal baseres på brede høringer af alle berørte parter og en 
grundig analyse af alle spørgsmål; 

10. opfordrer derfor Kommissionen til at indlede den næste revision af rammebestemmelserne 
som helhed for at muliggøre en ordentlig debat i næste valgperiode;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Kommissionen fremlagde sit seneste forslag til ændring af EU's rammebestemmelser for 
elektronisk kommunikation i november 2007, og de reviderede rammebestemmelser blev
vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet to år senere, i november 2009, efter lange og 
vanskelige forhandlinger. Fristen for gennemførelse i national lovgivning var den 25. maj 
2011, dvs. 18 måneder efter vedtagelsen. Kun et lille mindretal af medlemsstaterne 
gennemførte imidlertid reglerne rettidigt, og de sidste medlemsstater gav først meddelelse om
fuldstændig gennemførelse i januar 2013.

Kommissionen har pligt til at revidere rammebestemmelserne regelmæssigt og har for nylig 
givet tilsagn om at foretage en revision af to integrerende dele af rammebestemmelserne 
(direktiv 2002/58 om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation og henstillingen 
om relevante markeder), men den har hidtil ikke bebudet, at den har til hensigt at foretage en 
samlet revision.

Seks år efter Kommissionens forslag er den første vurdering, at det indre marked for 
elektronisk kommunikation stadig er ufuldstændigt; der er f.eks. ikke nogen paneuropæisk 
operatør. Selvom jeg mener, at det er meget vigtigt at have et fælles marked, blev pakken i 
første række udformet med henblik på at skabe retssikkerhed i sektoren. Den bør betragtes 
som en del af et bredere billede, dvs. som et værktøj, der kan skabe de nødvendige betingelser 
for at fremme og kombinere investeringer og konkurrence og dermed få indflydelse på 
borgernes liv.

Rammebestemmelsernes effektivitet bør derfor vurderes i lyset af disse resultater, og det
første spørgsmål, der skal besvares, er, hvorfor vedtagelsen af pakken ikke førte til det 
forventede investeringsniveau.

I betragtning af den økonomiske krise, den sociale kontekst og sektorens styrke med hensyn 
til vækst og skabelse af arbejdspladser bør Kommissionen lægge til grund, at 
rammebestemmelserne ikke i sig selv kan give svaret på alle sektorens udfordringer, og at 
mange andre forskellige stykker lovgivning har indvirkning på aktørerne.

Det er således beklageligt, at vi stadig venter på, at Kommissionen skaber en form for kobling 
mellem de forskellige stykker lovgivning, f.eks. om databeskyttelse, forbrugerspørgsmål, 
investering og konkurrence, retningslinjer for statsstøtte osv.

Overraskende nok har kommissæren for den digitale dagsorden netop bekendtgjort sin hensigt 
om at lancere en "fuld, endelig pakke" af lovgivningsforslag med henblik på at skabe et "ægte 
indre marked" - dvs. det "indre marked for elektronisk kommunikation", som skulle skabes 
ifølge forslagene fra 2007 - inden påsken 2014.

Jeg forstår Kommissionens aktuelle overvejelser og er generelt tilhænger af ideen om et fælles 
europæisk pas (med de nødvendige ledsageforanstaltninger vedrørende tilsyn, skattedumping, 
samt forbruger-, arbejdstager- og databeskyttelse) og større harmonisering af 
frekvensallokering og -auktioner for at lette en indsats på EU-plan og undgå fortidens 
fejltagelser f.eks. med hensyn til pris, der betales for frekvenserne. Jeg er naturligvis også 
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tilhænger af ideen om at videreudvikle begrebet netneutralitet og endelig indarbejde det i hård 
lovgivning. Jeg vil dog gerne understrege, at disse spørgsmål er vanskelige og følsomme og 
kræver grundige høringer og analyser, og jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at de bliver 
overladt til medlovgivernes lappeløsninger. Reglerne kan ikke ændres hele tiden. Jeg 
foretrækker, at disse spørgsmål, og andre aspekter, der påpeges i denne betænkning, i stedet 
kommer til at indgå i den næste brede revision af rammebestemmelserne.

Selv om rammebestemmelserne fra 2009 repræsenterer klar og velkommen forbedring i 
forhold til forgængeren, idet der f.eks. gives de nationale tilsynsmyndigheder effektive og 
konsekvente lovgivningsmæssige værktøjer, mener jeg, at der siden vedtagelsen af dem er 
opstået nye udfordringer samtidig med skabelsen af et nyt økosystem, som skyldes 
fremkomsten af nye teknologier, nye aktører og forretningsmodeller og nye behov og 
forventninger hos forbrugerne.

Blandt disse kan nævnes næstegenerationsnetadgang (herunder Kommissionens henstilling 
om NGA-net), radiofrekvenspolitik, netneutralitet og cybersikkerhed. Jeg er meget foruroliget 
over en nylig tendens hos Kommissionen, som nogle gange anvender nye forslag (såsom 
forslaget til henstilling om omkostningsberegning og ikke-diskrimination) til at definere nogle 
meget detaljerede løsninger og dermed synes næsten tilbøjelig til at træde i stedet for de 
regulerende myndigheder. Inden den fremsætter et nyt forslag, bør Kommissionen identificere 
et hul i lovgivningen, definere nogle klart fælles mål og tilrettelægge en fuld, formel offentlig 
høring om, hvordan man når dem.

Jeg havde derfor forventet, at Kommissionen ville fravige sit strenge syn på reguleringens 
rolle ved at skabe dynamik og foreslå foranstaltninger med henblik på at bruge de værktøjer, 
rammebestemmelser allerede giver, bedre frem for at foreslå et helt nyt initiativ, som det 
synes næsten umuligt at få vedtaget af medlovgiverne inden udgangen af valgperioden. Dette 
sene forslag vil oven i købet føre til øget usikkerhed og dermed til faldende investeringer.

Jeg glæder mig derfor over denne mulighed for at se nærmere på rammebestemmelserne og 
overveje, hvor Kommissionen står i relation til nogle spørgsmål, der allerede var på bordet i 
2009, men kun blev berørt perifert på daværende tidspunkt på grund af manglende konsensus.

Frekvenser
Hvad angår frekvenser har rammebestemmelserne fulgt et "tempereret" princip om teknologi-
og tjenesteneutralitet og indledt det første radiofrekvenspolitikprogram, som krævede en 
oversigt over medlemsstaterne frekvensanvendelse. Det gav Kommissionen mulighed for at få 
en større rolle i relation til frekvenser, men på én betingelse: Den skulle vise, at den kunne 
være en koordinator på dette område og skabe en europæisk merværdi. Men her nogle år 
senere venter vi stadig på ægte paneuropæiske tjenester, og den lovede oversigt er endnu ikke 
kommet.

Netneutralitet
Forhandlingerne omkring den famøse ændring 138 førte til en erklæring fra Kommissionen 
om at handle angående indholdsmæssig diskrimination og netneutralitet. 
Tilsynsmyndighederne gjorde et kæmpe stykke arbejde med at identificere nogle problemer 
såsom blokeret indhold og tjenesters utilstrækkelige kvalitet, men Kommissionen har endnu 
ikke flyttet sig på dette vigtige punkt, bortset fra en svag meddelelse, der bygger på 
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gennemsigtighed og let skift mellem internetudbydere.

Netneutralitet er som tidligere nævnt et varmt emne, som kræver tilbundsgående høringer og 
grundige overvejelser. Vi må ikke risikere at gå glip af debatten omkring borgernes 
grundlæggende rettigheder, men jeg vil insistere på nødvendigheden af at gå meget længere 
end blot til retningslinjer for at nå frem til en ægte bindende retsakt.

"Over-the-top"-aktører
Rammebestemmelserne og særlig artikel 10 i tilladelsesdirektivet fokuserer på operatørerne, 
men kommunikationslandskabet har nu også fået andre aktører som f.eks. "over-the-top"-
aktører. Artikel 2, litra c), i rammedirektivet udelukker også udtrykkeligt 
informationssamfundets tjenester. Jeg vil gerne undersøge, om det er nødvendigt, at "over-
the-top"-udbydere er undergivet de samme regler hvad angår indhold, adgang eller 
privatlivets fred og databeskyttelse, når de leverer ydelser svarende til dem, der i øjeblikket er 
omfattet af rammebestemmelserne.

Forsyningspligt
Selv om der i rammebestemmelserne fra 2009 allerede blev opfordret til en revision af 
forsyningspligten for at tage hensyn til den teknologiske udvikling, har Kommissionen ikke 
offentliggjort nogen planer herom. Jeg vil gerne endnu en gang opfordre Kommissionen til at 
fremsætte et forslag, som tager hensyn til den nødvendige reduktion af den digitale kløft og 
løser problemet med de begrænsninger, der følger af retningslinjerne for statsstøtte, som bør 
revideres.

Roaming
Roaming indebærer i en vis forstand et særligt politisk problem. Dette spørgsmål er ikke 
nævnt i telepakken, og jeg er ikke overbevist om, at det bør blive det, men der synes at være 
nogle politiske beslutningstagere, der er tilhængere af en hurtig offentliggørelse af en ny 
version.

Jeg skal minde om, at den nuværende roamingforordning først blev vedtaget sidste år og 
pålægger operatørne en række strukturelle foranstaltninger med henblik på at skabe 
konkurrence og dermed få roamingpriserne ned på et niveau, der nærmer sig priserne på 
nationalt plan. Forordningen skal revideres i 2016. Selv med de bedste hensigter ville det 
være overraskende, hvis Kommissionen nu skulle overveje at foreslå idéer, som den var imod 
for bare et år siden, og som blev fremsat og forkastet i både Parlamentet og Rådet. Jeg går helt 
ind for at afskaffe roaminggebyrer, og min gruppe foreslog det i forbindelse med den seneste 
revision af roamingforordningen, men vi må nu i stedet have tillid til, at det system, som 
Kommissionen foreslog, som forbedret af Parlamentet, og indførte ved de nye regler sidste år,
fungerer - i dette tilfælde bør hensynet til retssikkerhed og sammenhæng i lovgivningen op til 
revisionen af roamingforordningen i 2016 (som kan fremrykkes og medtages i den samlede 
revision) gå forud, medmindre Kommissionen kan godtgøre, at den simpelthen tog fejl så sent 
som for et år siden, og at yderligere ændringer nu vil gøre mere gavn end skade. Det indre 
marked for elektronisk kommunikation handler ikke kun om roaming.

Jeg har gennemført min egen "minihøring" for at få bedre styr på disse spørgsmål. Jeg har 
stillet BEREC og Kommissionen en række spørgsmål, så jeg selv og andre medlemmer kan 
drage nytte af deres aktuelle overvejelser. Deres svar er blevet uddelt og findes på ITRE's 
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hjemmeside: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/itre/itre_20130619_0900.htm.

Jeg synes, at nogle bemærkningerne fra BEREC er særlig interessante. De omhandler bl.a.:

 omfanget og hastigheden af ændringerne i kommunikationssektoren, herunder 
fremkomsten af nye teknologier, aktører og forretningsmodeller, samt den voksende 
konvergens mellem net, tjenester og applikationer og indhold siden 2009 har givet nye 
udfordringer og nødvendiggør overvejelser om virkningerne heraf i fremtiden og for 
den næste revision af rammebestemmelserne;

 behovet for stabile og sammenhængende rammebestemmelser for at sikre 
investeringer og konkurrence, herunder ved at gøre det lettere at gribe ind over for 
potentielt konkurrencebegrænsende adfærd, som det i dag er vanskeligt at gøre noget 
ved, såsom kollektiv dominans

 behovet for større inddragelse af de nationale tilsynsmyndigheder, f.eks. i frekvenser, 
en udvidelse af kravet om deres uafhængighed og behovet for at opretholde deres 
ekspertise, også i tider med finanspolitiske stramninger, og behovet for at koordinere 
mellem de nationale tilsynsmyndigheder og konkurrencemyndighederne

 behovet for at præcisere rollerne, procedurerne og samarbejdet mellem BEREC og 
Kommissionen, herunder en mere intensiv og systematisk høring af BEREC fra 
Kommissionens side, inden den fremsætter et nyt forslag, da dette værktøj allerede 
findes, men ikke udnyttes fuldt ud af Kommissionen

 forsyningspligten (et spørgsmål, som mine kolleger i IMCO vil behandle)
 asymmetrisk og symmetrisk regulerings rolle og relevans, navnlig i relation til NGA
 spørgsmålet om relevante markeder og ophævelse af regulering
 det vanskelige spørgsmål om apparater, f.eks. telefoner, der i sig selv ofte 

repræsenterer bundtede tjenester, som brugerne er bundet af.

Jeg vil navnlig med hensyn til investeringer og udbygning af meget hurtige net gerne 
understrege, at uanset Rådets uheldige forslag om en betydelig nedskæring i CEF's budget er 
stimulering af investeringer i udbygningen af telekommunikationsinfrastruktur mindst lige så 
vigtigt som regulering af de eksisterende net, og manglende koordinering på EU-plan kan 
være meget skadeligt for fremtiden.

Alt i alt synes jeg, at de forskellige generationer af regulering af elektronisk kommunikation 
op til de nuværende rammebestemmelser har fungeret godt og skabt en dynamisk industri og 
meget betydelige gevinster for forbrugere og andre brugere. Som jeg har anført ovenfor, er 
der imidlertid nu en række spørgsmål, der synes at skulle overvejes i forbindelse med den 
næste revision af rammebestemmelserne. Det betyder ikke, at rammebestemmelserne er 
forkerte - det viser bare, hvor hurtig udviklingen i sektoren er.

Endelig skal det bemærkes, at rammebestemmelserne bør have lov til at udvikle sig. Som jeg 
sagde det mange gange under forhandlingerne om revisionen i 2009, bør det være en 
evolution, ikke en revolution. Evolution betyder at identificere områder, hvor der er behov for 
forbedringer, og igen finde brugbare løsninger og afvejninger mellem det store antal 
konkurrerende aspekter. Det er en opgave, der har meget stor økonomisk betydning, med en 
enorm potentiel, god eller dårlig, indvirkning på borgerne. Den kræver omhyggelig debat og 
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analyse.

Kommissionen præsenterede nogle af målene for en eventuel revision af 
rammebestemmelserne på en god måde i forslagene fra 2007. Disse mål består fortsat: 
behovet for en mere effektiv forvaltning af frekvenser, at reguleringen, hvis der er behov for 
en sådan, skal være rationel og enkel, og færdiggørelsen af det indre marked for elektronisk 
kommunikation. Siden da er der opstået nye spørgsmål som følge af omfanget og hastigheden 
af forandringerne i kommunikationssektoren og brugernes krav. Jeg har påpeget nogle af dem 
ovenfor. Og det er nødvendigt at undgå fragmentering, både i form af at der gælder forskellige 
regler i forskellige medlemsstater, og i form af at rammebestemmelserne ikke udgør en 
sammenhængende helhed. Nogle velgennemtænkte rammebestemmelser, der bygger på dem, 
vi har, bør selv kunne give de principper, regler og værktøjer, der skal til for at løse disse 
vigtige spørgsmål.


