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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 regleringsmyndigheterna1, parallellt med en skärpning av de 

tillhörande kraven på öppenhet och insyn2 och införandet av skyddsbefogenheter för nationella 

regleringsmyndigheter i syfte att förebygga försämringar av servicen och hinder eller fördröjningar 

av trafiken på de offentliga näten3. 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 kommissionen att övervaka effekterna av marknadens och teknikens utveckling på 

"nätfriheterna" och före 2010 års utgång till Europaparlamentet och rådet rapportera 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."

UTTALANDE FRÅN NEDERLÄNDERNA

Nederländerna har stora problem med Europeiska kommissionens centrala roll vid regleringen av 

telekommunikationsmarknaderna på grundval av artiklarna 7, 15 och 19 i direktivet om bättre 

lagstiftning. De nationella regleringsmyndigheterna bör ha större utrymme för att beakta specifika 

marknadsomständigheter och därvid inte kunna bli åsidosatta av kommissionen.

Nederländerna föredrar ett föreskrivande kommittéförfarande vid fastställandet av förteckningen 

över relevanta marknader (artikel 15 i ramdirektivet).

  
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 direktivet om samhällsomfattande tjänster.
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Nederländerna fäster också stor vikt vid ett gott samarbete med andra medlemsstater och inser 

vikten av att nå fram till en politisk överenskommelse. Med tanke på allt detta avstår Nederländerna 

därför från att rösta.

UTTALANDE FRÅN ÖSTERRRIKE, BELGIEN, ESTLAND, FINLAND, TYSKLAND, 

IRLAND, LETTLAND, MALTA, POLEN, RUMÄNIEN, SLOVAKIEN, SPANIEN OCH 

FÖRENADE KUNGARIKET

Direktivet om medborgarnas rättigheter, direktivet om integritet och elektronisk kommunikation

Ovanstående medlemsstater välkomnar antagandet av de tre förslag som bildar ett integrerat paket 

med lagstiftningsförslag för sektorn för elektronisk kommunikation: direktivet om medborgarnas 

rättigheter och Berec-förordningen, vilka antogs av rådet den 26 oktober 2009, samt direktivet om 

bättre lagstiftning, som antogs av rådet den 20 november.

Syftet med direktiv 2002/58/EG och direktivet om medborgarnas rättigheter är att skydda 

grundläggande fri- och rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter inom sektorn för 

elektronisk kommunikation, i synnerhet rätten till integritet, och att säkerställa fri rörlighet för 

sådana uppgifter.

Artikel 5.3 i direktiv 2002/58/EG berör under vilka villkor information, inklusive oönskade 

spionprogram eller andra typer av sabotageprogram, kan lagras på en enskild individs 

terminalutrustning. Den gäller också s.k. cookies och liknande teknik, som det i många fall kan vara 

legitimt att använda. Den ändrade texten i artikel 5.3 förtydligar att det nuvarande kravet på 

samtycke för användningen av sådan teknik gäller oavsett om den överförs via elektroniska 

kommunikationsnät eller andra tekniska medel.

Dessa medlemsstater konstaterar att detta förtydligande kan kräva att vissa nationella lagar ändras.

Såsom anges i skäl 52( a) är inte avsikten med den ändrade artikel 5.3 att ändra det nuvarande 

kravet att sådant samtycke kan utövas som en rätt att säga nej till att cookies eller liknande teknik 

används för legitima syften.

Dessa medlemsstater betonar också att sättet att lämna information och ge rätt att vägra att lämna 

information bör vara så användarvänligt som möjligt.
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UTTALANDE FRÅN ÖSTERRRIKE, BULGARIEN, ESTLAND, FINLAND, TYSKLAND, 

IRLAND, ITALIEN, LETTLAND, MALTA, POLEN, PORTUGAL, RUMÄNIEN, SLOVAKIEN, 

SLOVENIEN, SPANIEN OCH FÖRENADE KUNGARIKET

Direktivet om bättre lagstiftning, ramdirektivet

Detta uttalande berör artikel 21 i direktivet om bättre lagstiftning, som innehåller omarbetad text till 

artikel 19 i ramdirektivet.

De ovanstående medlemsstaterna noterar att kommissionens befogenhet att anta beslut enligt 

artikel 19 uttryckligen begränsas till harmonisering av de nationella regleringsmyndigheternas 

allmänna regleringsstrategier enligt artiklarna 15 och 16 i ramdirektivet.

I artikel 15 i ramdirektivet ("Förfarande för marknadsdefinition") beskrivs det förfarande som måste 

följas vid identifiering och definition av ekonomiska marknader.

I artikel 16 i ramdirektivet ("Förfarande för marknadsanalys") krävs att de nationella 

regleringsmyndigheterna ska analysera de relevanta marknaderna med hänsyn till de marknader 

som identifierats i kommissionens rekommendation i frågan, för att avgöra huruvida det råder 

konkurrens på de relevanta marknaderna.

I artikel 16 krävs vidare att avgörandet av huruvida det råder konkurrens på en marknad eller ej ska 

beaktas då man beslutar om skyldigheter ska införas eller bibehållas eller upphävas för företag 

enligt andra angivna bestämmelser. I artikel 16 nämns inte vilka dessa skyldigheter skulle vara.

Dessa medlemsstater anser därför att tillämpningsområdet för kommissionens beslutsbefogenheter 

enligt artikel 19 i ramdirektivet med hänvisning till artiklarna 15 och 16 i ramdirektivet är begränsat 

till frågor om marknadsdefinition, bedömning av betydande inflytande på marknaden och 

marknadsanalysens inverkan på huruvida skyldigheter för företag bör införas eller inte, men att det 

inte omfattar valet och utformningen av lösningar enligt artikel 8 i tillträdesdirektivet eller artikel 17 

i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

________________________


