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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/140/EG
av den 25 november 2009
om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och
samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv
2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster
(Text av betydelse för EES)
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▼B
EUROPAPARLAMENTETS
OCH
2009/140/EG

RÅDETS

DIREKTIV

av den 25 november 2009
om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster,
direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan
elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och
direktiv
2002/20/EG
om
auktorisation
för
elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster
(Text av betydelse för EES)

▼M1

__________

▼B
Artikel 4
Upphävande
Förordning (EG) nr 2887/2000 ska upphöra att gälla.

Artikel 5
Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska senast den 25 maj 2011 anta och offentlig
göra de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som är
nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast
överlämna texten till dessa bestämmelser.
De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 26 maj 2011.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hän
visning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska
varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de
centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det
område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
▼M1

__________
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▼B
UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN OM NÄTNEUTRALITET
Kommissionen är mycket mån om att Internet ska förbli öppet och neutralt, och
beaktar medlagstiftarnas önskan att nu ta upp nätneutralitet som ett strategiskt
mål och en regleringsprincip som ska främjas av de nationella regleringsmyn
digheterna (1), parallellt med en skärpning av de tillhörande kraven på öppenhet
och insyn (2) och införandet av skyddsbefogenheter för nationella regleringsmyn
digheter i syfte att förebygga försämringar av servicen och hinder eller fördröj
ningar av trafiken på de offentliga näten (3). Kommissionen kommer noga att
övervaka genomförandet av dessa bestämmelser i medlemsstaterna, och i sin
årliga lägesrapport till Europaparlamentet och rådet särskilt inrikta sig på hur
den europeiska allmänhetens ”nätfriheter” skyddas. Samtidigt kommer kommis
sionen att övervaka effekterna av marknadens och teknikens utveckling på
”nätfriheterna” och före 2010 års utgång till Europaparlamentet och rådet rap
portera om huruvida det behövs ytterligare vägledning. Kommissionen kommer
också att utnyttja sina befintliga konkurrensrättsliga befogenheter för att reagera
på eventuella konkurrensfientliga praktiker som kan uppstå.

(1) Artikel 8.4 g i ramdirektivet.
(2) Artiklarna 20.1 b och 21.3 c och 21.3 d i direktivet om samhällsomfattande tjänster.
(3) Artikel 22.3 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

