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RICHTLIJN 2009/140/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

►B

van 25 november 2009
tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en
interconnectie van elektronischecommunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn
2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten
(Voor de EER relevante tekst)
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▼B
RICHTLIJN 2009/140/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD
van 25 november 2009
tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en
-diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en
interconnectie
van
elektronischecommunicatienetwerken
en
bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de
machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten
(Voor de EER relevante tekst)

▼M1

__________

▼B
Artikel 4
Intrekking
Verordening (EG) nr. 2887/2000 wordt ingetrokken.

Artikel 5
Omzetting
1.
De lidstaten dienen uiterlijk 25 mei 2011 de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen om aan deze richtlijn te
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld
mede.
Zij passen die bepalingen toe vanaf 26 mei 2011.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen wordt in die bepalin
gen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen
bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze
verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste
bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.

Artikel 6
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 7
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
▼M1

__________
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▼B
VERKLARING VAN DE COMMISSIE INZAKE NETNEUTRALITEIT
De Commissie hecht groot belang aan het handhaven van het open en neutrale
karakter van het internet, met volledige inachtneming van de wil van de mede
wetgevers om netneutraliteit nu te verankeren als beleidsdoelstelling en regelge
vingsprincipe dat door nationale regelgevingsinstanties moet worden bevor
derd (1), naast het versterken van aanverwante transparantievereisten (2) en de
totstandbrenging van vrijwaringsbevoegdheden voor nationale regelgevings
instanties om verlaging van het kwaliteitsniveau van de diensten en belemmering
of vertraging van het verkeer op openbare netwerken te voorkomen (3). De Com
missie zal de tenuitvoerlegging van deze bepalingen in de lidstaten van nabij
volgen en zal in haar jaarlijks voortgangsrapport aan het Europees Parlement en
de Raad bijzondere aandacht besteden aan de wijze waarop de „netvrijheden” van
de Europese burgers worden gevrijwaard. Intussen zal de Commissie de effecten
van markt en technologische ontwikkelingen op de „netvrijheden” nagaan en aan
het Europees Parlement en de Raad vóór eind 2010 verslag uitbrengen over de
vraag of extra richtsnoeren nodig zijn; tevens zal zij een beroep doen op haar
huidige bevoegdheden op het gebied van de concurrentiewetgeving om alle
eventuele concurrentieverstorende praktijken die zich kunnen voordoen, aan te
pakken.

(1) Artikel 8, lid 4, onder g), van de kaderrichtlijn.
(2) Artikelen 20, lid 1, onder b), en 21, lid 3, onder c) en d), van de universeledienstrichtlijn.
(3) Artikel 22, lid 3, van de universeledienstrichtlijn.

