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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o poročilu o izvajanju regulativnega okvira za elektronska komunikacijska omrežja

(2013/2080(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 2009/140/ES (direktiva za boljšo pravno ureditev),

– ob upoštevanju Direktive 2009/136/ES (direktiva o pravicah državljanov),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 526/2013 (uredba BEREC),

– ob upoštevanju Direktive 2002/21/ES (okvirna direktiva),

– ob upoštevanju Direktive 2002/20/ES (direktiva o odobritvi),

– ob upoštevanju Direktive 2002/19/ES (direktiva o dostopu),

– ob upoštevanju Direktive 2002/22/ES (direktiva o univerzalnih storitvah),

– ob upoštevanju Direktive 2002/58/ES (direktiva o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah),

– ob upoštevanju Uredbe (EC) št. 531/2012 (prenovljena uredba o gostovanju),

– ob upoštevanju Priporočila 2007/879/ES (priporočilo o upoštevnih trgih),

– ob upoštevanju Priporočila 2009/396/ES (priporočilo o cenah zaključevanja klicev),

– ob upoštevanju COM 2002/C 165/03 (smernice glede znatne tržne moči),

– ob upoštevanju Priporočila 2008/850/ES (postopkovna pravila v členu 7 okvirne 
direktive),

– ob upoštevanju Sklepa št. 243/2012/EU o vzpostavitvi večletnega programa politike 
radijskega spektra, 

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2011 o 
vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope (COM(2011)0665),

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. februarja 2013 
o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji 
(COM(2013)0048),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. marca 2013 o 
ukrepih za znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih 
omrežij (COM(2013)0147),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,
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– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2013), 

A. ker je bil regulativni okvir za elektronske komunikacije nazadnje spremenjen leta 2009 na 
osnovi predlogov, predstavljenih leta 2007 po večletnih pripravah;

B. ker bi morale države članice spremembe iz leta 2009 prenesti do 25. maja 2011 in ker je 
zadnja država članica to dokončala januarja 2013;

C. ker si vsak nacionalni regulativni organ do določene mere različno razlaga način izvajanja 
okvira, zato bi bilo treba v oceni učinkovitosti okvira upoštevati tudi pogoje, v skladu s 
katerimi se okvir izvaja v državah članicah;

D. ker so cilji okvira spodbujati konkurenco in naložbe v sektorju ter s tem koristiti 
potrošnikom in uporabnikom, obenem pa krepiti notranji trg komunikacij;

E. ker bi moral regulativni okvir ostati usklajena celota;

F. ker mora Komisija v skladu z načeli boljše pravne ureditve redno pregledovati okvir, da 
zagotovi, da sledi tehnološkemu razvoju in razvoju trga;

G. ker se je Komisija – namesto da bi gradila regulativni okvir – podala na vzporedno pot 
posameznih pobud, katerih končni cilj je „enotni digitalni trg“; 

H. ker je Komisija izrazila namero, da pregleda direktivo o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah ter priporočilo o upoštevnih trgih, vendar ne tudi drugih delov 
regulativnega okvira;

I. ker Komisija kljub zahtevi, vključeni v direktivo o pravicah državljanov iz leta 2009, vse 
od leta 1998 ni posodobila obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve;

J. ker je ustrezen, stabilen in dosleden okvir ključnega pomena za spodbujanje naložb in 
konkurence;

K. ker se je skupni pristop od spodaj navzgor, osnovan na nacionalnih regulativnih organih, 
izkazal za učinkovitega pri spodbujanju skupne regulativne sodne prakse;

L. ker uveljavljanje dostopa do ultrahitre internetne povezave poteka počasi, saj slednja 
predstavlja le 3,4 % vseh fiksnih povezav, in ker se povpraševanje potrošnikov ne zdi 
veliko, saj sta na tovrstno povezavo naročena samo 2 % gospodinjstev;1

M. ker si vprašanja glede konkurence med tradicionalnimi ponudniki ter med njimi in 
novejšimi ponudniki OTT (over-the-top) zaslužijo pozornost;

N. ker bi moral okvir ostati nevtralen in ker bi morala za enakovredne storitve veljati ista 
pravila;

1. obžaluje zamudo držav članic pri prenosu sprememb iz leta 2009 v regulativne okvire; 

                                               
1 SWD(2013)217 Kazalnik napredka digitalne agende , str. 43.
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2. poudarja dejstvo, da je okvir pomembno napredoval v smeri doseganja svojih ciljev;

3. meni, da bi si bilo treba pri naslednjem pregledu prizadevati za nadaljnji razvoj okvira, da 
se odpravijo morebitne pomanjkljivosti ter se upošteva razvoj trga in tehnološki razvoj;

4. meni, da so vidiki, ki bi jih bilo treba upoštevati pri pregledu celotnega regulativnega 
okvira, med drugim tudi:

(i) že močno zapoznel pregled obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve ob 
upoštevanju potrebe po zmanjšanju digitalnega razkoraka in odzivu na omejitve zaradi 
smernic glede državne pomoči;

(ii) pristojnost nacionalnih regulativnih organov za vsa vprašanja, vključno z vprašanji 
glede spektra, ki jih obravnava okvir; pooblastila, dodeljena nacionalnim regulativnim 
organom v državah članicah, ter v zvezi s tem področje uporabe zahteve glede 
neodvisnosti nacionalnih regulativnih organov;

(iii) sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi in nacionalnimi organi za 
konkurenco;

(iv) simetrične obveznosti glede dostopa do omrežja (člen 12 okvirne direktive), ker v 
nekaterih državah članicah nacionalni regulativni organi nimajo tovrstnih regulativnih 
pooblastil;

(v) pravila glede učinkov prenosa (člen 14 okvirne direktive) in skupnega prevladujočega 
položaja (Priloga II okvirne direktive), ker imajo nacionalni regulativni organi kljub 
spremembam iz leta 2009 še vedno težave z uporabo teh orodij;

(vi) postopek pregleda trga;

(vii) vpliv storitev, ki lahko nadomestijo storitve tradicionalnih ponudnikov in jih okvir 
mogoče ne obravnava; potrebna bi bila določena pojasnila glede dometa tehnološke 
nevtralnosti okvira;

(viii) možnosti odprave odvečnih predpisov;

(ix) odprava predpisov v primeru zadovoljive tržne analize in stalnih obveznosti 
spremljanja;

(x) učinkovitost in delovanje postopkov iz člena 7/7a („koregulacija“): čeprav se Komisija 
in BEREC načeloma strinjata, da delujejo dobro in omogočajo primerno uravnoteženje, 
Komisija trdi, da nekateri nacionalni regulativni organi niso prilagodili vseh regulativnih 
ukrepov oziroma so jih prilagajali počasi, BEREC pa se pritožuje glede kratkih rokov;

(xi) primera, ko se druga faza postopka ne začne, ker nacionalni regulativni organ umakne 
osnutek ukrepa oziroma ker ne predlaga ukrepov v zvezi s težavo, ugotovljeno na 
določenem trgu, in je edina rešitev postopek za ugotavljanje kršitev: v obeh primerih bi 
moral obstajati način za sprožitev ustreznega postopka iz člena 7/7a; 

(xii) učinkovitost in delovanje postopka iz člena 19: Komisija je pooblastila iz člena 19 
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uporabila dvakrat (v priporočilu o NGA septembra 2010 ter v priporočilu o 
nediskriminaciji in metodah obračunavanja stroškov, o katerem se trenutno razpravlja). 
Ker za razliko od člena7/7a za postopek iz člena 19 ni določen časovni okvir, je 
regulativni dialog med organom BEREC potekal manj tekoče, zato se je BEREC 
pritoževal, da je imel za oblikovanje mnenja na voljo premalo časa, Komisija pa, da so se 
v obdobju priprav in izvajanja nekateri nacionalni regulativni organi obotavljali;

(xiii) vseevropske storitve in operaterji ob upoštevanju (neuporabljene) določbe iz člena 
15(4) okvirne direktive, ki Komisiji omogoča določanje nadnacionalnih trgov;

(xiv) BEREC in njegovo delovanje ter področje uporabe njegovih pristojnosti;

(xv) pravica do dostopa v skladu s členom 1(3a) okvirne direktive in nevtralnost omrežja 
na osnovi člena 8(4)(g);

(xvi) priporočilo o upoštevnih trgih; ter

(xvii) reguliranje opreme, vključno z združevanjem opreme in operacijskih sistemov v 
enoten sklop;

5. meni, da so pomembni cilji pregleda med drugim tudi:

(i) zagotavljanje, da za zamenljive storitve veljajo enaka pravila;

(ii) omogočanje stabilnega in trajnostnega okvira za naložbe;

(iii) zagotavljanje usklajenega, doslednega in učinkovitega izvajanja;

(iv) omogočanje lažjega razvoja vseevropskih ponudnikov;

6. meni, da bi splošni cilj okvira moral še naprej biti spodbujanje konkurence in naložb v 
sektorju, ki koristijo potrošnikom in uporabnikom, ter obenem krepitev notranjega trga 
komunikacij;

7. poudarja, da mora regulativni okvir ostati usklajen, ustrezen in učinkovit; 

8. meni, da bi bilo treba v celovitem pregledu okvira, kot je določen tukaj, – in ne s 
posameznimi ukrepi –obravnavati vprašanja, kot so evropski potni list ali sistem „vse na 
enem mestu“ za ponudnike, tehnične ureditve za dražbe spektra in težave potrošnikov, če 
želimo ohraniti dosleden okvir in zagotoviti regulativno varnost; 

9. poudarja, da mora pregled temeljiti na obsežnih posvetovanjih z vsemi zainteresiranimi 
stranmi in natančni analizi vseh vprašanj; 

10. zato poziva Komisijo, naj sproži naslednji pregled celotnega okvira, da v naslednjem 
zakonodajnem obdobju omogoči ustrezno razpravo;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je zadnje predloge sprememb okvira Unije za elektronske komunikacije predstavila 
novembra 2007, pregledan okvir pa sta Parlament in Svet po dolgih in napornih pogajanjih 
sprejela dve leti pozneje, novembra 2009. Rok za prenos v nacionalne zakonodaje je bil 
25. maj 2011, to je 18 mesecev po sprejetju. Kljub temu je le manjšina držav članic pravila 
prenesla pravočasno, zadnje države članice so celoten prenos opravile šele januarja 2013.

Čeprav mora Komisija redno pregledovati okvir in se je nedavno odločila za pregled dveh 
njegovih sestavnih delov (Direktive 2002/58 o zasebnosti in elektronskih komunikacijah ter 
priporočila o upoštevnih trgih), doslej še ni izrazila namere, da bi okvir pregledala v celoti.

Prva ocena, ki jo je mogoče podati šest let po predlogu Komisije, je, da notranji trg 
elektronskih komunikacij še ni dokončan; trenutno ni na primer še nobenega vseevropskega 
operaterja. Čeprav menim, da je enotni trg bistvenega pomena, je bil osnovni namen priprave 
paketa zagotavljanje regulativne varnosti v sektorju; razumeti bi ga bilo treba kot del širše 
slike, se pravi kot orodje, s katerim bi lahko ustvarili pogoje, potrebne za spodbujanje in 
povezovanje naložb in konkurence, ter tako vplivali na življenja državljanov.

Zato bi bilo treba uspešnost sistema ocenjevati v luči teh dosežkov, prva težava, s katero bi se 
bilo treba spopasti, pa je vzrok za neuresničitev pričakovanega obsega naložb po sprejetju 
paketa.

Glede na gospodarsko krizo, družbeni kontekst ter potencial tega sektorja na področju rasti in 
ustvarjanja delovnih mest bi morala Komisijo upoštevati, da sam okvir ni kos vsem izzivom 
sektorja in da na udeležence vplivajo številni drugi deli zakonodaje.

Zato je obžalovanja vredno, da še vedno čakamo na Komisijo, da ustvari nekakšno povezavo 
med posameznimi deli, kot so varstvo podatkov, težave potrošnikov, naložbe in konkurenca, 
smernice glede državne pomoči itd.

Članica Komisije za digitalno strategijo je pred kratkim presenetljivo izrazila svojo namero o 
predložitvi celovitega, dokončnega paketa zakonodajnih predlogov za oblikovanje resnično 
enotnega trga, se pravi notranjega trga elektronskih komunikacij, kot ga predvideva predlog iz 
leta 2007, do velike noči leta 2014.

Če prav razumem trenutno razmišljanje Komisije, sem načeloma naklonjena ideji o enotnem 
evropskem potnem listu (s potrebnimi spremljevalnimi ukrepi glede nadzora, davčnega 
dampinga ter varstva potrošnikov, delavcev in podatkov) ter ideji o večji usklajenosti 
dodeljevanja in dražb spektra za lažji vseevropski pristop in v izogib napakam iz preteklosti, 
na primer v zvezi s ceno, plačano za spekter. Seveda sem naklonjena tudi ideji o nadaljnjem 
razvoju pojma nevtralnosti omrežja in končno tudi njegovi vključitvi v trdo pravo. Vendar 
trdim, da so to zapletena in občutljiva vprašanja, ki zahtevajo temeljito posvetovanje in 
analizo, ter menim, da jih ne bi bilo primerno predstaviti sozakonodajalcem po kosih. Pravila 
se ne morejo nenehno spreminjati. Zato bi bilo bolje, če bi bila ta vprašanja in drugi vidiki, 
opredeljeni v tem poročilu, vključeni v naslednji obširen pregled okvira.
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Čeprav je okvir iz leta 2009 očitna in dobrodošla izboljšava svojega predhodnika –
nacionalnim regulativnim organom na primer dodeljuje učinkovita in dosledna regulativna 
orodja – menim, da so se po njegovem sprejetju vzporedno z oblikovanjem novih razmer, ki 
so posledica pojava novih tehnologij, novih udeležencev in poslovnih modelov ter novih 
potreb in pričakovanj potrošnikov, pojavili novi izzivi.

Ti med drugim vključujejo naslednjo generacijo dostopovnih omrežij (vključno s 
priporočilom Komisije o NGA), politiko radijskega spektra, nevtralnost omrežij in 
kibernetsko varnost. Zelo me skrbi nedavna nagnjenost Komisije, ki včasih z novimi predlogi 
(na primer osnutkom priporočila o obračunavanju stroškov in nediskriminaciji) zelo podrobno 
opredeljuje ukrepe, da se skoraj zdi, kot da želi sama nadomestiti regulatorje. Pred objavo
novega predloga bi morala Komisija ugotoviti, kje v zakonodaji obstaja vrzel, jasno opredeliti 
skupne cilje ter organizirati celovito, formalno in javno posvetovanje o tem, kako jih doseči.

Posledično bi od Komisije pričakovala, da bi se oddaljila od stroge predstave o vlogi 
reguliranja ter da bi ustvarjala dinamiko in predlagala ukrepe za boljšo uporabo orodij okvira, 
ki so že na voljo, namesto da predlaga popolnoma nove pobude, za katere se zdi skoraj 
nemogoče, da bi jih sozakonodajalci lahko sprejeli pred koncem zakonodajnega obdobja. 
Poleg tega bi ta pozni predlog še povečal negotovost in posledično zmanjšal naložbe.

Zato pozdravljam to priložnost, da se okvir pretehta in da se razmisli o tem, kaj Komisija 
meni glede vprašanj, ki so že bila na mizi leta 2009, vendar so bila takrat zaradi pomanjkanja 
soglasja le bežno obravnavana.

Spekter
Glede spektra je v okviru obveljalo „zmerno“ načelo tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti 
storitev, okvir pa je sprožil tudi prvi program za politiko radiofrekvenčnega spektra, ki je nato 
države članice pozval k popisu uporabe frekvenc. To je bila priložnost za Komisijo, da 
prevzame večjo vlogo na področju spektra, vendar pod enim pogojem: če uspe dokazati, da je 
zmožna usklajevanja na tem področju, in če dokaže evropsko dodano vrednost. Nekaj let 
pozneje še vedno čakamo na resnično vseevropske storitve in tudi obljubljeni popis še ni bil 
izveden.

Nevtralnost omrežja
Pogajanja v zvezi s slavnim predlogom spremembe 138 so privedla do izjave Komisije, da bo 
ukrepala na področju vsebinske diskriminacije in nevtralnosti omrežja. Regulatorji so opravili 
veliko dela, da so opredelili nekatere težave, kot sta blokirana vsebina in nezadostna kakovost 
storitev, a Komisija še vedno ni storila nič glede tega pomembnega vprašanja, razen da je 
objavila neprepričljivo sporočilo, ki se je zanašalo na preglednost in preprostost menjave 
ponudnikov internetnih storitev.

Kot že rečeno, je nevtralnost omrežja vroča tema, o kateri se je treba temeljito pogovoriti in 
skrbno posvetovati, ker ne smemo tvegati, da bi zanemarili razpravo o temeljnih pravicah 
državljanov, vztrajala pa bom pri tem, da se naredi veliko več, kot le pripravijo smernice, in 
da se oblikuje resnično zavezujoč instrument.

Ponudniki OTT (over-the-top)
Zakonodajni okvir, zlasti člen 10 direktive o odobritvi, je osredotočen na operaterje, vendar se 
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je področje komunikacij do danes razširilo na druge operaterje, na primer ponudnike OTT. 
Poleg tega člen 2(c) okvirne direktive izrecno izključuje storitve informacijske družbe. Želela 
bi, da se razišče, ali je treba, da za ponudnike OTT veljajo isti predpisi glede vsebine, dostopa 
ali varstva zasebnosti in podatkov, če ponujajo storitve, primerljive s tistimi, ki so trenutno 
znotraj področja uporabe okvira.

Univerzalna storitev
Čeprav okvir iz leta 2009 že poziva k pregledu obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve 
zaradi sledenja tehnološkemu razvoju, Komisija ni objavila nobenega načrta v zvezi s tem 
vprašanjem. Znova bi pozvala Komisijo, naj pripravi predlog, v katerem bi upoštevala 
potrebno zmanjšanje digitalnega razkoraka in odgovorila na omejitve zaradi smernic glede 
državne pomoči, ki bi jih bilo treba pregledati.

Gostovanje
V določenem smislu je gostovanje poseben politični problem. Čeprav to vprašanje ni bilo 
obravnavano znotraj telekomunikacijskega paketa in nisem prepričana, ali bi moralo biti, se 
zdi, da bi nekateri oblikovalci politike podprli takojšnjo objavo nove različice. 

Spomniti bi bilo treba, da je bila trenutna uredba o gostovanju sprejeta šele lani in da 
operaterjem nalaga vrsto strukturnih ukrepov, katerih namen je ustvariti konkurenco in 
posledično približati cene gostovanja nacionalnim ravnem. Uredba bo pregledana leta 2016. 
Tudi z najboljšimi nameni bi bilo presenetljivo, če bi Komisija zdaj nameravala predlagati 
ideje, ki jim je samo leto pred tem nasprotovala ter so bile predložene in zavrnjene tako v 
Parlamenti kot v Svetu. V celoti podpiram odpravo tarif za gostovanje in moja skupina je to 
predlagala pri zadnjem pregledu uredbe o gostovanju, vendar moramo zdaj namesto tega 
zaupati, da sistem, ki ga je predlagala Komisija in izboljšal Parlament ter ga je lani 
vzpostavila nova uredba, deluje. To je primer, v katerem je treba do pregleda uredbe o 
gostovanju leta 2016 (ki se ga lahko prestavi na zgodnejši čas in vključi v splošni pregled) 
prednostno upoštevati regulativno gotovost in doslednost, razen če Komisija utemelji, da se je 
pred manj kot enim letom zmotila in da bo nadaljnje spremembe naredile več koristi kot 
škode. Notranji trg elektronskih komunikacij ni odvisen samo od gostovanja.

Sama sem opravila „mini posvetovanje“, da bi bolje razumela ta vprašanja. Organu BEREC in 
Komisiji sem postavila vrsto vprašanj, s pomočjo katerih bi jaz in drugi poslanci dobili 
vpogled v njuno trenutno razmišljanje. Njihovi odgovori so bili razdeljeni in so dostopni na 
spletnem mestu odbora ITRE: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/itre/itre_20130619_0900.htm.

Nekatere točke, ki jih je izpostavil BEREC, se mi zdijo še posebej zanimive: Med njimi so:

 obseg in hitrost sprememb na področju komunikacij, vključno s pojavom novih 
tehnologij, udeležencev in poslovnih modelov, ter vse intenzivnejše zbliževanje 
omrežij, storitev in aplikacij ter vsebin po letu 2009 so prinesli nove izzive in treba je 
razmisliti o njihovem vplivu v prihodnosti ter o naslednjem pregledu okvira;

 potreba po stabilnem in doslednem okviru, da se zagotovijo naložbe in konkurenca, 
vključno z olajšanjem ukrepanja proti morebitnim nekonkurenčnim ravnanjem, ki jih 
je trenutno težko obravnavati, na primer skupnemu prevladujočemu položaju;
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 potreba po večji vključenosti nacionalnih regulativnih organov, na primer v spekter, 
širitev njihove zahteve glede neodvisnosti, potreba po ohranjanju njihove strokovnosti 
tudi v obdobju varčevalnih ukrepov in potreba po usklajevanju med nacionalnimi 
regulativnimi organi in organi za konkurenco;

 potreba po dodelavi vlog, postopkov in sodelovanja med organom BEREC in 
Komisijo, vključno z intenzivnejšim in sistematičnim posvetovanjem Komisije z 
organom BEREC pred objavo novega predloga, saj to orodje že obstaja, vendar ga 
Komisija ne izkorišča v celoti;

 obveznost zagotavljanja univerzalne storitve (vprašanje, ki ga bodo obravnavali kolegi 
iz odbora IMCO);

 vloga in pomen asimetričnih in simetričnih predpisov, zlasti v okviru NGA;
 vprašanje upoštevnih trgov in odprave predpisov;
 zapleteno vprašanje naprav, kot so mobilni telefoni, ki pogosto predstavljajo sklop 

storitev, na katere so vezani uporabniki.

Zlasti glede naložb in omogočanja dostopa do zelo hitrih omrežij bi poudarila, da sta ne glede 
na neposrečen predlog Sveta, da se močno zmanjša proračun IPE, spodbujanje naložb in 
vzpostavljanje telekomunikacijske infrastrukture vsaj tako pomembna kot reguliranje 
obstoječih omrežij ter da bi lahko bilo pomanjkanje usklajenosti na ravni EU v prihodnje zelo 
škodljivo.

Na splošno menim, da so različne faze reguliranja elektronskih komunikacij, ki so privedle do 
trenutnega okvira, dobro delovale ter ustvarile dinamičen sektor in veliko koristi za potrošnike 
in druge uporabnike. Kot sem omenila zgoraj, pa obstajajo določena vprašanja, ki jih bo treba 
obravnavali ob naslednjem pregledu okvira. To ne pomeni, da je okvir napačen, temveč samo 
dokazuje hitrost razvoja, ki vpliva na sektor.

Nazadnje bi morali okviru omogočiti, da se razvija. Kot sem večkrat omenila med pogajanji v 
sklopu pregleda leta 2009, bi to morala biti evolucija, ne revolucija. Evolucija pomeni, da se 
določijo področja, ki jih je treba izboljšati, ter da se poiščejo izvedljive rešitve in kompromisi 
med velikim številom nasprotujočih si vidikov. Gre za nalogo velikega gospodarskega 
pomena, ki ima ogromen potencial za dobre ali slabe posledice za državljane. Potrebuje 
pazljivo razpravo in analizo.

Komisija je v svojih predlogih iz leta 2007 dobro predstavila nekaj ciljev vsakega pregleda 
okvira. Ti cilji so še vedno aktualni: potreba po učinkovitejšem upravljanju spektra, učinkoviti 
in preprosti predpisi, če so potrebni, ter dokončanje notranjega trga elektronskih komunikacij. 
Od takrat so se zaradi obsega in hitrost sprememb na področju komunikacij pojavila nova 
vprašanja in potrebe potrošnikov. Nekaj sem jih izpostavila zgoraj. Izogibati se je treba tudi 
razdrobljenosti, tako v smislu različnih pravil, ki veljajo v posameznih državah članicah, kot v 
smislu okvira, ki ni usklajena celota. Dobro premišljen okvir, zgrajen na tem, kar je na voljo, 
bi moral biti sposoben zagotavljati načela, pravila in orodja za obravnavo teh pomembnih 
vprašanj.


