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Begäran om yttrande om ändring av den nationella lagstiftningen om
nätneutralitet med anledning av en EU-förordning
Kommunikationsministeriet ber dem som nämns i sändlistan om
yttranden
om
bedömningspromemorian
om
ändring
av
informationssamhällsbalken (917/2014) med anledning av den nya
EU-förordningen om nätneutralitet.
Bestämmelserna om nätneutralitet i förordning (EU) 2015/2120 av
den 25 november 20151 är direkt tillämpliga i medlemsstaterna
från och med den 30 april 2016. Förordningen har företräde framför
motstridig eller överlappande nationell lagstiftning. Utöver
nätneutralitet gäller förordningen också roamingavgifter, men om
dem finns det ingen gällande nationell lagstiftning.
Det som ska bedömas är upphävande eller ändring av vissa
nationella bestämmelser om nätneutralitet och om avtal om
kommunikationstjänster samt de ändringar som behöver göras i
nationella bestämmelser om Kommunikationsverkets verksamhet
och om påföljder vid brott mot de förpliktelser som åläggs
leverantörer av internetaccesstjänster.
Avsikten är att remissbehandlingen av bedömningspromemorian
ska
fungera
som
ett
första
skede
i
det
kommande
lagstiftningsprojektet. Regeringens proposition kommer att beredas
efter att man tagit emot respons på bedömningspromemorian.
Yttranden kan lämnas också av andra än de som nämns i
sändlistan.
Bedömningspromemorian
finns
på
kommunikationsministeriets
webbplats
på
adressen
http://www.lvm.fi/lainsaadannon-valmistelu. I promemorian finns
också en länk till EU-förordningen i fråga.
Vi ber er skicka in ert yttrande till kommunikationsministeriets
registratorskontor på adressen kirjaamo@lvm.fi. Vänligen nämn i
1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen
internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter
avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i
allmänna mobilnät i unionen.
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yttrandet ärendenumret LVM/2242/03/2015. Vi ber er lämna ert
yttrande senast den 18 januari 2016. Ministeriet önskar att
yttrandena inte skickas per post.
Ytterligare information i ärendet lämnas av konsultativa
tjänstemannen
Sini
Wirén
(tfn
040
507
0916,
fornamn.efternamn@lvm.fi).

Laura Vilkkonen
enhetsdirektör

Sini Wirén
konsultativ tjänsteman
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Sändlista
Ministerier
Utrikesministeriet
Statsrådets kansli
Undervisnings- och kulturministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Justitieministeriet
Ålands landskapsregering
Myndigheter
Kommunikationsverket
Konkurrens- och konsumentverket
Övriga
Finlands näringsliv rf
STTK rf
Centralhandelskammaren
Finsk Handel rf
Mediernas Centralförbund rf
Finnet-förbundet rf
Rundradion Ab
MTV Ab
TeliaSonera Finland Oyj
DNA Ab
FiCom ry
Elisa Abp
Sanoma Abp
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Posti Group Abp
Suomen asiakkuusmarkkinointiliitto ry
Open Knowledge Finland ry
EFFI ry
Ericsson L M Oy Ab
ISOC Finland
Nokia Abp
Digita Oy
ITS Finland ry
Ukkoverkot Oy
Ålcom
Ålands Radio och TV Ab
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