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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rapporten om genomförandet av regelverket för elektronisk kommunikation
(2013/2080(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av direktiv 2009/140/EG (direktivet om bättre lagstiftning),

– med beaktande av direktiv 2009/136/EG (direktivet om medborgarnas rättigheter),

– med beaktande av förordning  (EU) nr 526/2013 (Berec-förordningen),

– med beaktande av direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet),

– med beaktande av direktiv 2002/20/EG (auktorisationsdirektivet),

– med beaktande av direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet),

– med beaktande av direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster),

– med beaktande av direktiv 2002/58/EG (direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation),

– med beaktande av förordning (EG) nr 531/2012 (den omarbetade roamingförordningen),

– med beaktande av rekommendation 2007/879/EG (rekommendationen om relevanta 
marknader),

– med beaktande av rekommendation 2009/396/EG (rekommendationen om 
termineringsavgifterna),

– med beaktande av COM 2002/C 165/03 (riktlinjerna för dominerande 
marknadsinflytande),

– med beaktande av rekommendation 2008/850/EG (arbetsordningen i artikel 7 i 
ramdirektivet),

– med beaktande av beslut nr 243/2012/EU om inrättande av ett flerårigt program för 
radiospektrumpolitik,

– med beaktande av förslaget av den 19 oktober 2011 till Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (COM(2011)0665),

– med beaktande av förslaget av den 7 februari 2013 till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och 
informationssäkerhet (COM(2013)0048),
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– med beaktande av förslaget av den 26 mars 2013 till Europaparlamentets och rådets 
förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation (COM(2013)0147),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0000/2013), och 
av följande skäl:

A. De senaste ändringarna till regelverket för elektronisk kommunikation i hela unionen 
gjordes 2009 på grundval av de förslag som lämnades 2007 och som föregicks av flera års 
förberedande arbete,

B. Tidsfristen för medlemsstaternas införlivande av 2009 års ändringar var satt till den 
25 maj 2011 och först i januari 2013 hade den sista medlemsstaten införlivat ändringarna.

C. Det finns utrymme för tolkning när de nationella tillsynsmyndigheterna genomför 
regelverket, så utvärderingen av regelverkets effektivitet bör också ta hänsyn till de 
omständigheter enligt vilka regelverket genomförs i medlemsstaterna.

D. Regelverket syftar till att främja ett sektoriellt ekosystem för konkurrens och investeringar 
som gynnar konsumenter och användare, samtidigt som den inre marknaden för 
kommunikation stärks.

E. Regelverket bör bevaras som en sammanhängande helhet.

F. Enligt principerna om bättre lagstiftning är kommissionen skyldig att regelbundet se över 
regelverket för att se till att det är i fas med den tekniska utvecklingen och 
marknadsutvecklingen.

G. Istället för att bygga på detta regelverk har kommissionen tagit parallella enskilda initiativ 
där det senaste initiativet handlar om den digitala inre marknaden. 

H. Kommissionen har förklarat sin avsikt att se över direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation och rekommendationen om relevanta marknader, men inte de andra 
delarna av regelverket.

I. Kommissionen har inte uppdaterat skyldigheterna att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster sedan 1998, trots den begäran som gjordes i direktivet om medborgarnas 
rättigheter från 2009.

J. Ett relevant, stabilt och konsekvent regelverk är nödvändigt för att främja investeringar 
och konkurrenskraft.

K. Ett gemensamt nedifrån och upp-perspektiv har visat sig vara effektivt för att främja en 
gemensam rättspraxis.
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L. Utbyggnaden av supersnabb tillgång till internet går långsamt och representerar endast 
3,4 % av alla fasta linjer, och efterfrågan bland användarna verkar svag då endast 2 % av 
hushållen abonnerar på sådana linjer1;

M. Frågor som rör konkurrensen mellan traditionella tillhandahållare och mellan dem och nya 
”over-the-top”-tillhandahållare bör uppmärksammas. 

N. Regelverket bör fortsätta att vara neutralt och samma regler bör gälla för likvärdiga 
tjänster.

1. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna införlivade 2009 års ändringar till 
regelverket så sent. 

2. Europaparlamentet understryker att regelverket verkligen gjort framsteg för att nå sitt mål. 

3. Europaparlamentet anser att syftet med nästa översyn bör vara att vidareutveckla 
regelverket för att åtgärda brister och beakta utvecklingen både på marknaden och på det 
tekniska området.

4. Europaparlamentet anser att de aspekter som bör beaktas i översynen av hela regelverket 
är följande:

(i) Den försenade översynen av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster, med hänsyn till behovet av att minska den digitala klyftan och åtgärda de 
begränsningar som riktlinjerna för statligt stöd medför.

(ii) De nationella tillsynsmyndigheternas behörighet på alla de områden, inklusive 
spektrum, som tas upp i regelverket; de befogenheter som de nationella 
tillsynsmyndigheterna tilldelats i medlemsstaterna och omfattningen av det krav på 
oberoende som gäller nationella tillsynsmyndigheter i enlighet därmed.

(iii) Samarbetet mellan nationella tillsynsmyndigheter och nationella konkurrensverk.

(iv) De symmetriska skyldigheterna i fråga om tillträde till nät (artikel 12 i ramdirektivet), 
eftersom de nationella tillsynsmyndigheterna i vissa medlemsstater inte har tilldelats dessa 
tilsynsbefogenheter.

(v) Reglerna för hävstångseffekter (artikel 14 i ramdirektivet) och flera företags 
dominerande ställning (bilaga II), eftersom de nationella tillsynsmyndigheterna 
fortfarande har svårt att använda dessa verktyg, trots de ändringar som gjordes 2009.

(vi) Förfarandena för marknadsöversyn.

(vii) Effekterna av de tjänster som kan ersätta de tjänster vilka tillhandahålls av 
traditionella tillhandahållare, men som inte alltid omfattas av regelverket; det behövs vissa 
klargöranden om hur regelverkets teknikneutralitet ska uppnås.

(viii) Möjligheterna att avskaffa överflödig reglering.
                                               
1 SWD(2013)0217 Resultattavla för den digitala agendan, s. 43.
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(ix) Upphävande av reglering till följd av en tillfredsställande marknadsanalys och 
fortsatta övervakningsskyldigheter.

(x) De förfaranden (för samreglering) som avses i artikel 7.7a ska vara effektiva och 
fungera: både kommissionen och Berec är allmänt sett överens om att det fungerar bra och 
att det finns en lämplig balans, men kommissionen hävdar att de nationella 
tillsynsmyndigheterna i vissa fall inte har anpassat sig till alla lagstiftningsåtgärder eller 
har anpassat sig mycket långsamt, och Berec klagar på de snäva tidsramarna.

(xi) I en situation då fas II i förfarandet inte sätts igång på grund av att en nationell 
tillsynsmyndighet drar tillbaka förslaget till åtgärd eller för att en nationell 
tillsynsmyndighet inte föreslår någon lösning på ett problem som upptäckts på en viss 
marknad, är den enda lösningen ett överträdelseförfarande;  det bör i båda fallen finnas en 
möjlighet att inleda ett förfarande i enlighet med artikel 7.7a. 

(xii) Det förfarande som avses i artikel 19 ska vara effektivt och fungera: kommissionen 
har vid två tillfällen använt sina befogenheter enligt artikel 19 (rekommendationen om 
nästa generations accessnät i september 2010 och den rekommendation som för 
närvarande diskuteras om icke diskriminering och metoder för kostnadsberäkning). 
Eftersom det till skillnad från artikel 7.7a inte finns några tidsramar för det förfarande som 
avses i artikel 19 var dialogen om regelverket mellan Berec och kommissionen ganska 
trög, vilket ledde till klagomål från Berec om att ett yttrande begärdes med mycket kort 
varsel och från kommissionen om att vissa nationella tillsynsmyndigheter var motsträviga 
under utarbetande- och genomförandeperioden.

(xiii) Alleuropeiska tjänster och tillhandahållare, med hänsyn till (den outnyttjade) 
bestämmelsen i artikel 15.4 i ramdirektivet som ger kommissionen möjlighet att 
identifiera gränsöverskridande marknader.

(xiv) Berec och dess funktion liksom räckvidden av dess befogenheter.

(xv) Rätten till tillträde enligt artikel 1.3a i ramdirektivet och nätneutralitet på basis av 
artikel 8.4 g i ramdirektivet.

(xvi) Rekommendationen om relevanta marknader. 

(xvii) Regleringen av utrustning, inklusive kombinerad utrustning och driftssystem.

5. Europaparlamentet anser att man bör se över mål som att

(i) se till att utbytbara tjänster omfattas av samma regler,

(ii) erbjuda stabila och hållbara ramar för investeringar,

(iii) garantera en harmoniserad, enhetlig och effektiv tillämpning,

(iv) underlätta utvecklingen av alleuropeiska tillhandahållare.

6. Europaparlamentet anser att det allmänna syftet med regelverket även fortsättningsvis bör 
vara att främja ett sektoriellt ekosystem för konkurrens och investeringar som gynnar 
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konsumenter och användare, samtidigt som den inre marknaden för kommunikation 
stärks.

7. Europaparlamentet understryker att regelverket även fortsättningsvis måste vara enhetligt, 
relevant och effektivt. 

8. Europaparlamentet anser att för att bevara ett enhetligt regelverk och erbjuda ett säkert 
rättsläge bör frågor om bland annat unionspass eller en enda kontaktpunkt för 
tillhandahållare, tekniska arrangemang för spektrumauktioner liksom konsumentfrågor 
behandlas i en övergripande översyn av regelverket, som fastställs i detta betänkande, och 
inte separat.

9. Europaparlamentet betonar att översynen måste baseras på breda samråd med alla berörda 
parter och en ingående analys av alla frågor. 

10. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att ta initiativ till nästa översyn av 
hela regelverket för att få igång en ordentlig diskussion under nästa valperiod.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Kommissionen lade fram sina senaste förslag till ändringar av unionens regelverk för 
elektronisk kommunikation i november 2007. Efter långdragna och svåra förhandlingar antog 
parlamentet och rådet två år senare, i november 2009, det omarbetade regelverket. Tidsfristen 
för införlivandet i nationell lagstiftning var den 25 maj 2011, dvs. 18 månader efter 
antagandet. Det var dock bara ett fåtal medlemsstater som införlivade bestämmelserna i tid 
och först i januari 2013 meddelade de sista medlemsstaterna att bestämmelserna hade 
införlivats fullt ut. 

Kommissionen är skyldig att se över regelverket med jämna mellanrum och har nyligen lovat 
att se över två delar av detta (direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk 
kommunikation och rekommendationen om relevanta marknader), men har hittills inte talat 
om någon övergripande översyn av regelverket.

Sex år efter kommissionens förslag kan man för det första konstatera att den inre marknaden 
för elektronisk kommunikation fortfarande är ofullständig. Det finns exempelvis ingen 
alleuropeisk nätoperatör. Även om jag anser att det är viktigt med en enad marknad var syftet 
med paketet från början att skapa ett klart rättsläge i sektorn. Det bör ses som en del av en 
större helhet, med andra ord ett verktyg som kan skapa de nödvändiga förutsättningarna för att 
främja och kombinera både investeringar och konkurrens, och påverka medborgarnas liv.

Det är därför som regelverkets effektivitet bör bedömas mot bakgrund av dessa framsteg och 
den första frågan som måste besvaras är varför de förväntade investeringarna inte blev av 
efter det att paketet antagits.

Med tanke på den ekonomiska krisen, det sociala sammanhanget och denna sektors förmåga 
att skapa tillväxt och sysselsättning bör kommissionens strategi vara att ta hänsyn till det 
faktum att regelverket i sig inte är svaret på alla utmaningar som sektorn står inför och att 
många andra rättsakter påverkar aktörerna.

Det är därför beklagligt att vi fortfarande väntar på att kommissionen ska skapa någon form 
av länk mellan de olika delarna, t.ex. dataskydd, konsumentfrågor, investeringar och 
konkurrens samt riktlinjer för statligt stöd.

Kommissionsledamoten med ansvar för den digitala agendan har förvånande nog just 
meddelat sin avsikt att lansera ett komplett, slutligt paket med lagstiftningsförslag för att före 
påsken 2014 få till stånd en verklig inre marknad, med andra ord den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation vilken avsågs i 2007 års förslag.

Om jag förstått kommissionen rätt är jag allmänt positiv till idén om ett gemensamt EU-pass 
(med de nödvändiga stödåtgärderna för övervakning, skattedumpning liksom konsument-, 
arbetstagar- och dataskydd) och mer harmoniserad tilldelning och auktionering av spektrum 
för att underlätta en unionsomfattande strategi och undvika samma misstag som tidigare, t.ex. 
vad gäller priset för spektrum. Jag är naturligtvis också positiv till idén om en 
vidareutveckling av nätneutraliteten och att i slutändan lagstifta om den. Jag anser dock att 
dessa frågor är komplexa och känsliga och därför kräver grundliga samråd och djupgående 
analys. Jag tror inte att de bör läggas fram för medlagstiftarna i små portioner. Reglerna kan 
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inte ständigt ändras. Istället skulle jag föredra att dessa frågor, och andra aspekter som 
betänkandet kommer att ta upp, ingick i nästa övergripande översyn av regelverket.

Även om regelverket från 2009 innehåller tydliga och välkomna förbättringar i jämförelse 
med det föregående regelverket, såsom att ge de nationella tillsynsmyndigheterna effektiva 
och konsekventa tillsynsverktyg, anser jag att nya utmaningar har uppstått sedan det antogs 
parallellt med att ett nytt ekosystem skapats som leder till ny teknik och nya aktörer och 
affärsmodeller liksom nya behov och förväntningar hos konsumenterna.

I dessa ingår nästa generations tillträde (inklusive kommissionens rekommendation om nästa 
generations accessnät), radiospektrumpolitik, nätneutralitet och it-säkerhet. Det oroar mig att 
kommissionen på senare tid har börjat använda nya förslag (såsom förslaget till 
rekommendation om icke diskriminering och metoder för kostnadsberäkning) för att fastställa 
mycket detaljerade åtgärder, nästan som om de skulle vilja ersätta lagstiftarna. Innan 
kommissionen lägger fram ett nytt förslag bör den identifiera luckor i lagstiftningen, definiera 
tydliga gemensamma mål och organisera ett fullständigt formellt offentligt samråd om hur de 
kan nås.

Jag hade därför förväntat mig att kommissionen skulle avvika från den strikta synen på 
lagstiftningens roll genom att skapa dynamik och föreslå åtgärder för bättre användning av de 
verktyg i regelverket som redan finns tillgängliga snarare än att föreslå ett helt nytt initiativ 
som medlagstiftarna omöjligen kommer att hinna anta före valperiodens utgång. Dessutom 
skulle detta förslag leda till ökad osäkerhet och därför färre investeringar.

Det är därför jag välkomnar detta tillfälle att utvärdera regelverket och se var kommissionen 
står i frågor som lades fram redan 2009, men som då bara snuddades vid på grund av 
oenighet.

Spektrum
Vad gäller spektrum anammade regelverket en återhållsam princip om teknik- och 
tjänsteneutralitet och initierade det första programmet för radiospektrumpolitik, som sedan 
krävde en inventering av medlemsstaternas spektrumanvändning. Detta innebar ett tillfälle för 
kommissionen att spela en större roll i fråga om spektrum, men endast förutsatt att 
kommissionen kunde visa att man kunde ha en samordnande funktion på området och uppvisa 
europeiskt mervärde. Det har nu gått några år och vi väntar fortfarande på alleuropeiska 
tjänster, och den utlovade inventeringen har ännu inte gjorts.

Nätneutralitet
Förhandlingarna kring det berömda ändringsförslaget 138 ledde till en förklaring från 
kommissionen om att agera när det gäller diskriminering av innehåll och nätneutralitet.  
Lagstiftarna gjorde ett enormt jobb med att identifiera vissa problem såsom blockerat innehåll 
och tjänster med bristande kvalitet, men kommissionen gjorde ingenting i denna mycket 
viktiga fråga, förutom att lägga fram ett svagt meddelande som handlade om transparens och 
att underlätta byte av internetleverantör.

Nätneutralitet är som sagt ett högaktuellt ämne som kräver djupgående samråd och en 
ordenlig debatt, och vi kan inte riskera att gå miste om en diskussion om medborgarnas 



PE514.610v01-00 10/12 PR\940558SV.doc

SV

grundläggande rättigheter, men jag kommer att insistera på att vi måste gå längre än att införa 
riktlinjer för att åstadkomma ett verkligt bindande instrument.

OTT-tillhandahållare
Regelverket och särskilt artikel 10 i auktorisationsdirektivet riktar sig till 
tillhandahållare, men kommunikationsområdet har växt och innefattar nu andra 
tillhandahållare såsom over-the-top-aktörer. Även artikel 2c i ramdirektivet 
utesluter uttryckligen informationssamhällets tjänster. Jag skulle vilja undersöka behovet av 
att OTT-tillhandahållare också omfattas av denna reglering när det gäller innehåll, tillträde, 
integritet och dataskydd, när de erbjuder tjänster som är jämförbara med dem som för 
närvarande omfattas av regelverket.

Samhällsomfattande tjänster
Trots att man redan i regelverket från 2009 efterlyser en översyn av skyldigheterna att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster för att integrera teknikutvecklingen har 
kommissionen fortfarande ingen plan i detta avseende. Jag skulle än en gång vilja uppmana 
kommissionen att lägga fram ett förslag som tar hänsyn till behovet av att minska den digitala 
klyftan och motverka de begränsningar som riktlinjerna för statligt stöd, vilka bör ses över, 
innebär.

Roaming
På ett sätt utgör roaming ett särskilt politiskt problem. Frågan fanns inte med i telekompaketet 
och jag är inte säker på att den bör vara med, men det verkar finnas beslutsfattare som stöder 
ett snabbt offentliggörande av en ny version.

Jag skulle vilja påminna om att den nuvarande roamingförordningen antogs först förra året 
och införde en rad strukturella åtgärder vad gäller nätoperatörer för att skapa konkurrens och 
få ned roaming-priser på nationella nivåer. Förordningen ska ses över 2016. Även om 
avsikterna är goda är det högst osannolikt att kommissionen skulle överväga att presentera 
idéer som den motsatte sig för endast ett år sedan, och som togs upp och förkastade av både 
parlamentet och rådet. Jag är helt och hållet för ett avskaffade av roamingavgifter, och min 
grupp föreslog detta i den senaste översynen av roamingförordningen, men vi får nu istället 
hoppas att det system som kommissionen har föreslagit, med parlamentets förbättringar, och 
som införts i enlighet med den nya förordningen, fungerar. I detta fall bör säkerhet och 
enhetlighet i regelsystemet inför 2016 års översyn av roamingförordningen (vilket skulle 
kunna påskyndas och inbegripas i den allmänna översynen) prioriteras, förutsatt att 
kommissionen inte kan bevisa att den för bara ett år sedan helt enkelt missuppfattade saker 
och ting och att ytterligare ändringar i nuläget skulle göra mer skada än nytta. Den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation står inte och faller med roaming. 

Jag har genomfört ett eget mini-samråd för att få bättre grepp om dessa frågor. Jag har ställt
frågor till Berec och kommissionen för att jag och andra ledamöter ska förstå hur de tänker. 
Deras svar har distribuerats och är tillgängliga på ITRE:s webbplats: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/itre/itre_20130619_0900.htm.
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Jag tycker att vissa punkter som Berec tar upp är särskilt intressanta. Här ingår bland annat 
följande:

 Förändringarna i kommunikationssektorn är omfattande och har sedan 2009 gått 
mycket snabbt, bl.a. framväxten av nya tekniker, aktörer och affärsmodeller liksom 
den ökande konvergensen av nätverk, tjänster och tillämpningar samt innehåll; detta 
har lett till nya utmaningar som kräver bedömningar om hur de kommer att påverka 
framtiden och nästa översyn av regelverket.

 Behovet av ett stabilt och enhetligt regelverk för att garantera investeringar och 
konkurrens, bland annat genom att underlätta åtgärder mot eventuella 
konkurrenshämmande beteenden som för närvarande är svåra att komma åt, såsom två 
eller flera företags dominerande ställning.

 Behovet av mer involverade nationella tillsynsmyndigheter, t.ex. i spektrum, ett utökat 
krav på oberoende och behovet av expertis även i tider av budgetåtstramningar och av 
samordning mellan nationella tillsynsmyndigheter och konkurrensverk.

 Behovet av att finslipa rollerna, förfarandena och samarbetet mellan Berec och 
kommissionen, inklusive intensivare och mer systematiska samråd med Berec innan 
kommissionen lägger fram nya förslag då denna möjlighet redan finns, men inte 
utnyttjas fullt ut av kommissionen.

 Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster (en fråga som mina 
IMCO-kollegor kommer att behandla).

 Funktionen och relevansen av asymmetrisk och symmetrisk reglering, särskilt i fråga 
om nationella tillsynsmyndigheter.

 Frågan om relevanta marknader och upphävande av lagstiftning.
 Den svåra frågan om apparater såsom mikrotelefoner, som i sig själva utgör flera 

tjänster som användarna är bundna till.

Trots rådets olyckliga förslag om att kraftigt minska budgeten för FSE skulle jag i synnerhet 
vilja betona investeringar och utbyggnad av höghastighetsnät. Att stimulera investeringar i 
utbyggnaden av infrastruktur för telekommunikation är minst lika viktigt som att reglera 
befintliga nätverk, och bristande EU-samordning kan vara mycket skadligt för framtiden.

Rent generellt anser jag att den reglering av den elektroniska kommunikationen som har lett 
fram till det nuvarande regelverket har fungerat bra och skapat en dynamisk sektor med stora 
vinster för konsumenter och andra användare. Det finns dock vissa aspekter, något som jag 
redan nämnt, som skulle behöva behandlas i den kommande översynen av regelverket. Det 
betyder inte att regelverket är misslyckat, det visar bara att den snabba utvecklingstakten 
påverkar sektorn.

Slutligen bör regelverket kunna utvecklas. Redan under förhandlingarna i samband med 2009 
års översyn påpekade jag vid flera tillfällen att en utveckling var nödvändig, men inte någon 
revolution. Utveckling betyder att identifiera områden som behöver förbättras och att hitta 
fungerande lösningar och avvägningar mellan det stora antalet konkurrerande aspekter. Det är 
en uppgift av oerhörd ekonomisk betydelse, som har stora möjligheter att påverka medborgare 
både positivt och negativt. Det krävs en grundig debatt och analys.
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I sina förslag från 2007 presenterade kommissionen vissa av målen med en översyn av 
regelverket. Dessa mål gäller fortfarande: behovet av en effektivare hantering av spektrum; 
effektiv och enkel reglering där det behövs och fullbordandet av den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation. Sedan dess har nya frågor uppstått på grund av att förändringarna 
i kommunikationssektorn varit så omfattande och gått så snabbt, liksom kraven hos 
användarna. Jag har lyft fram några av dem ovan. Man måste undvika fragmentering, både 
vad gäller olika regler i medlemsstaterna och vad gäller känslan att regelverket inte bildar en 
sammanhängande helhet. Ett genomtänkt regelverk som bygger på det som redan finns borde 
kunna innefatta principer, regler och verktyg för att hantera dessa viktiga frågor.


