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Kommunikationsministeriets begäran om utlåtande om kommissionens förslag till reform av
regelverket för elektronisk kommunikation
Europeiska kommissionen gav den 14 september 2016 sitt förslag till reform av regelverket på området för elektronisk kommunikation. Det stora åtgärdsprogrammet
består av en strategi för ett europeiskt gigabitsamhälle (COM(2016) 587 final) samt
följande förslag till rättsakter som stöder strategin och kommissionens meddelande:
1. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om regelverket för elektronisk kommunikation (COM(2016) 590 final)
2. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av organet
för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (BEREC)
(COM(2016) 591 final)
3. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av internetuppkopplingar i lokala samhällen och på allmänna platser
(COM(2016) 589 final)
4. Meddelande från kommissionen om en handlingsplan för 5G i Europa
(COM(2016) 588 final)
Kommunikationsministeriet begär ert utlåtande om de ovan nämnda förslagen. Vi
ber er lämna in ert yttrande före den 3 oktober 2016 kl. 16.00 på adressen kirjaamo@lvm.fi. Vänligen specificera tydligt, vilket förslag till rättsakt eller vilket
meddelande era synpunkter gäller.
Dokumenten1 kan läsas på kommunikationsministeriets webbplats på adressen
http://www.lvm.fi/asiat-aikajarjestyksessa/-/mahti/asianasiakirjat/71805. Närmare
upplysningar om kommissionens förslag finns också på kommissionens webbplats
på adressen http://bit.ly/DSMConnectivity16.
På ministeriet besvaras frågor som gäller ärendet av konsultativa tjänstemannen
Sini Wirén, kommunikationsrådet Kaisa Laitinen och planerare Katariina Vuorela.
Ministeriets e-postadresser är av formen fornamn.efternamns@lvm.fi.
Kommunikationsministeriet kommer att tillsätta en uppföljningsgrupp för att bistå
ministeriet vid den nationella beredningen av ärendet. Uppföljningsgruppen är öppen för alla ministerier, myndigheter, företag och sammanslutningar som önskar
delta aktivt i beredningen. Vi ber alla intresserade skicka namn och kontaktuppgifter till sina företrädare till e-postadressen katariina.vuorela@lvm.fi senast den 3 oktober 2016.
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När remissförfarandet inleds finns dokumenten tillgängliga endast på engelska. Kommunikationsministeriet uppdaterar sin
webbplats med de finska och svenska språkversionerna när Europeiska kommissionen har översatt dem.
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Mikael Nyberg
överdirektör, avdelningschef
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konsultativ tjänsteman
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Kommissionens förslag (länk till förslagen finns på KM:s webbplats)
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