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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 24. januar 2022 

Der skal sættes skub i 5G i EU 
I en særberetning, der offentliggøres i dag, opfordrer Den Europæiske Revisionsret til i EU at 
sætte fornyet skub i udrulningen af 5G, den nye globale standard for trådløs kommunikation i 
mobile net. Medlemsstaterne har oplevet betydelige forsinkelser i implementeringen af deres 
5G-net, hvilket gør det vanskeligt at nå EU's mål med hensyn til adgang og dækning. Samtidig 
bør der ifølge revisorerne gøres en større indsats for på en konsekvent og samordnet måde at 
håndtere sikkerhedsspørgsmål vedrørende 5G-udrulning. 

5G-tjenester er afgørende for en bred vifte af applikationer, der er til gavn for mange sektorer i 
EU's økonomi og EU-borgernes dagligdag. Det anslås, at 5G vil øge EU's BNP med op til 1 billion 
euro mellem 2021 og 2025 og har potentiale til at skabe eller omdanne op til 20 millioner job. 5G 
giver mange vækstmuligheder, men er også forbundet med visse risici: Det begrænsede antal 
leverandører, der kan opbygge og drive 5G-net, øger afhængigheden og risiciene i forbindelse 
med indgriben fra fjendtlige statslige aktører. 

I sin handlingsplan fra 2016 fastsatte Europa-Kommissionen 2025 som frist for udrulningen af 5G 
i alle byområder og langs alle større transportruter. I marts sidste år satte den et yderligere mål 
om at opnå 5G-dækning overalt i EU senest i 2030. Revisorerne bemærker dog, at kun halvdelen 
af medlemsstaterne har medtaget EU-målene i deres nationale 5G-strategier. Kommissionen har 
støttet medlemsstaternes bestræbelser på at nå disse mål gennem forskellige initiativer, 
vejledning og finansiering. Den har dog aldrig klart defineret den kvalitet, der forventes af 5G-
tjenesterne. Dette kan føre til uligheder i adgangen til og kvaliteten af 5G-tjenester i EU og gøre 
den "digitale kløft" større, understreger revisorerne. 

"I EU vil der frem til 2025 blive brugt op til 400 milliarder euro på udvikling af 5G-net til at støtte 
den fremtidige økonomiske vækst og konkurrenceevne. Men da mange medlemsstater halter 
bagefter med implementeringen, er EU stadig langt fra at kunne udnytte de fordele, som 5G 
giver," siger Annemie Turtelboom, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt 
for beretningen. "Medlemsstaternes tilgang til 5G-sikkerhed, og navnlig behovet for en 
samordnet indsats, er desuden et spørgsmål af strategisk betydning for EU's teknologiske 
suverænitet og det indre marked." 

Alle medlemsstater undtagen Cypern, Litauen, Malta og Portugal opfyldte 2020-delmålet om, at 
der i mindst én stor by skulle være adgang til 5G. Men mange EU-lande er ikke på rette vej med 
deres udrulning af 5G-net. Med hensyn til 16 EU-lande mener Kommissionen, at sandsynligheden 
for at nå 2025-målet i bedste fald er mellemhøj (Østrig, Tjekkiet, Estland, Tyskland, Irland, 
Litauen, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal og Slovenien) og i værste fald lav (Belgien, 
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Bulgarien, Kroatien, Cypern og Grækenland). I november 2021 havde 21 medlemsstater stadig 
ikke gennemført det relaterede EU-direktiv, der bl.a. fastsætter frister for tildeling af 5G-
pionerbånd. Revisorerne understreger, at EU's mål for det indeværende årti højst sandsynligt 
ikke vil blive nået med det nuværende tempo i gennemførelsen. 

5G-udrulningen går hånd i hånd med sikkerhedsspørgsmål. Leverandører, der er etableret i EU-
lande, er forpligtet til at overholde EU's standarder og retlige krav. Seks af de otte største 
leverandører, f.eks. Huawei (Kina) og Samsung (Sydkorea), er imidlertid ikke etableret i EU. Ikke-
EU-landes lovgivning kan adskille sig meget fra EU's standarder, f.eks. med hensyn til beskyttelse 
af personoplysninger. Revisorerne udtrykker bekymring over, at EU-borgere kan underlægges 
udenlandsk lovgivning, når kontrolcentre er placeret uden for EU. Kommissionen reagerede 
hurtigt, da 5G-sikkerhed blev et vigtigt spørgsmål på EU-plan: EU-værktøjskassen til 5G-
cybersikkerhed blev vedtaget i januar 2020. Dette var dog for sent for en række 
mobilnetoperatører, der allerede havde valgt deres leverandører. 

Revisorerne bemærker også, at der trods 5G-sikkerhedsbekymringernes grænseoverskridende 
karakter kun foreligger få offentlige oplysninger om EU-landenes tilgang til sikkerhedsspørgsmål, 
navnlig spørgsmålet om højrisikoleverandører. Det gør det vanskeligt for medlemsstaterne at 
anlægge en samordnet tilgang og begrænser også Kommissionens evne til at foreslå forbedringer 
af sikkerheden i 5G-net. Revisorerne konstaterede, at medlemsstaterne i praksis anvender 
forskellige tilgange til brug af udstyr fra specifikke leverandører og til omfanget af restriktioner 
over for højrisikoleverandører, fordi foranstaltningerne i værktøjskassen ikke har nogen bindende 
virkning. Det kan endvidere medføre høje udskiftningsomkostninger, hvis medlemsstaterne skal 
udelukke højrisikoleverandører fra deres net uden en overgangsperiode. På nuværende tidspunkt 
er det uklart, om godtgørelse af sådanne omkostninger vil kunne betragtes som statsstøtte, og 
om en sådan praksis vil være i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler. 

Indtil videre har Kommissionen ikke vurderet, hvilke potentielle konsekvenser det kan få, hvis en 
medlemsstat opbygger sine 5G-net med udstyr fra en leverandør, der i en anden medlemsstat 
betragtes som en højrisikoleverandør. Revisorerne advarer om, at et sådant scenario kan påvirke 
den grænseoverskridende sikkerhed og endda funktionen af EU's indre marked. 

 

Baggrundsoplysninger  

Særberetning nr. 3/2022 "5G-udrulningen i EU: Udrulningen af net er forsinket, og der er stadig 
uafklarede sikkerhedsspørgsmål" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu). 

Den beretning, der offentliggøres i dag, supplerer andre publikationer offentliggjort af 
Revisionsretten i de seneste år, navnlig analysen om EU's reaktion på Kinas statsdrevne 
investeringsstrategi og briefingpapiret om EU's cybersikkerhedspolitik samt særberetningerne 
om digitaliseringen af EU's industri og bredbåndsforbindelser i medlemsstaterne. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter 
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, den fremsætter i sine særberetninger, 
bliver gennemført i praksis. 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=54733
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=54733
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=49416
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=54619
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=45796
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