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I. FÖRFARANDE 

Den 17 april 2013 registrerade kommissionen en anmälan från den svenska 
regleringsmyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS)1, om grossistmarknaden för 
samtalsterminering i individuella mobilnät i Sverige2. 

Tre nationella samråd3 har hållits; mellan den 5 mars och den 2 april 2012, mellan den 20 
juni och den 31 augusti 2012 samt mellan den 2 mars och den 22 mars 2013.  

Den 24 april 2013 skickades en begäran om uppgifter4 till PTS, och svaret togs emot den 
30 april 2013. 

II. BESKRIVNING AV DEN FÖRESLAGNA ÅTGÄRDEN 

II.1. Bakgrund 

Den andra översynen av grossistmarknaderna för samtalsterminering i individuella 
mobilnät i Sverige anmäldes till och bedömdes av kommissionen år 2010 i ärende 

                                                 
1  Enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 

gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), 
EGT L 108, 24.4.2002, s. 33, ändrat genom direktiv 2009/140/EG, EUT L 337, 18.12.2009, s. 37, och 
förordning (EG) nr 544/2009, EUT L 167, 29.6.2009, s. 12. 

2  Motsvarande marknad 7 i kommissionens rekommendation 2007/879/EG av den 17 december 2007 
om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan 
komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, EUT L 344, 
28.12.2007, s. 65 (nedan kallad rekommendationen om relevanta marknader).   

3  I enlighet med artikel 6 i ramdirektivet. 
4  I enlighet med artikel 5.2 i ramdirektivet.  
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SE/2010/11345.  
PTS definierade åtta separata marknader för grossistledet för samtalsterminering i 
individuella mobilnät, angav att åtta operatörer hade betydande marknadsinflytande på 
sina respektive marknader6 och ålade alla åtta mobilnätsoperatörer tillträdes- och 
samtrafikskyldighet samt förbud mot diskriminering. Dessutom ålade PTS fyra av 
mobilnätsoperatörerna att offentliggöra ett referenserbjudande7 och de övriga fyra 
operatörerna att offentliggöra uppgifter8. Vad gäller skyldigheter avseende förfaranden 
för prissättning och kostnadsredovisning fortsatte PTS att ålägga de fyra första 
mobilnätsoperatörerna prissättningskontroll, och de andra fyra operatörerna ålades en 
skyldighet att tillämpa samtalsterminering till rättvisa och skäliga priser. 

I sina synpunkter på anmälan uppmanade kommissionen PTS att snarast tillämpa samma 
kostnadsmetod vid beräkningen av mobiltermineringsavgifter för alla åtta 
mobilnätsoperatörerna. Mot bakgrund av att det gick så lång tid mellan den första och 
andra omgången av marknadsanalysen uppmanade kommissionen dessutom PTS att i 
framtiden göra översyner av dessa marknader med större regelbundenhet.  

I en senare anmälan som bedömdes av kommissionen under 2011 i ärende 
SE/2011/12219, föreslog PTS en övergång i två steg för att garantera att den planerade 
övergången till en LRIC-modell (grundad på en effektiv operatörs kostnader) inte leder 
till onödig snedvridning av konkurrensen på den berörda marknaden. PTS föreslog den 
stegvisa övergången i syfte att under en övergångsperiod uppnå en gradvis tillnärmning 
mellan den dåvarande prisregleringen och den ”rena LRIC-metod” som PTS ville införa. 
Övergångslösningen bestod av två steg under följande perioder: i) Fr.o.m. den 1 juli 2011 
t.o.m. den 30 juni 2012 skulle mobiltermineringsavgifter fastställas till 0,21 SEK (cirka 
2,37 eurocent) per minut. ii) Fr.o.m. den 1 juli 2012 skulle mobiltermineringsavgifter 
fastställas till 0,14 SEK (cirka 1,58 eurocent) per minut10. Framtida 
mobiltermineringsavgifter enligt en ”ren bottom-up LRIC-metod” hade fastställts till 
0,09 SEK (ca 1,02 eurocent).   

Kommissionen välkomnade i sina synpunkter PTS avsikt att övergå till en "ren LRIC-
kostnadsmodell" vilket skulle säkerställa att Sveriges mobiltermineringsavgifter är både 
symmetriska och baserade på en effektiv operatörs faktiska kostnader. Kommissionen 
uppmanade PTS att se till att övergångslösningen leder till att rekommendationen om 
termineringstaxor efterlevs till fullo11. 

                                                 
5  C(2010) 7465. 

6  TeliaSonera AB (”TeliaSonera”), Tele2 Sverige AB (”Tele2”), Telenor Sverige AB (”Telenor”) och 
Hi3G Holdings AB (”Hi3G”) plus tre operatörer för virtuella mobilnät, nämligen Lycamobile Sweden 
AB (”Lycamobile”), TDC Sverige AB (”TDC”) och Ventelo Sverige AB (”Ventelo”), samt en ny 
mobilnätsoperatör med verksamhet i Sverige, AINMT Holdings AB (”Net1”). 

7  TeliaSonera, Tele2, Telenor och Hi3G. 

8  Lycamobile, TDC, Ventelo och Net1. 

9 C(2011) 4412. 
10  De avgifter som tillämpades från och med juli 2012 justerades senare med hänsyn till inflationen och 

fastställdes till 0,15 SEK (ca 1,70 eurocent). Se ärende SE/2012/1336 (C(2012) 4814). 

11  Kommissionens rekommendation 2009/396/EG av den 7 maj 2009 om regleringen av 
termineringstaxor i fasta och mobila nät inom EU (rekommendationen om termineringstaxor), EUT L 
124, 20.5.2009. s. 67. 
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II.2. Marknadsdefinition 
Liksom i den föregående marknadsanalysen omfattar var och en av de föreslagna 
marknaderna samtalsterminering till de nummer i den svenska nummerplanen som 
avsatts för mobiltelefonitjänster och över vilka ett enda företag har teknisk kontroll, 
oberoende av vilka tekniska lösningar som tillämpas (dvs. kretskopplad och IP-baserad 
samtalsterminering). Den berörda marknaden omfattar dock inte textmeddelandetjänster 
(sms), personsökningstjänster och samtal till geografiska nummer (fasta nummer). 

II.3. Betydande marknadsinflytande 
PTS föreslår att nio operatörer ska anses ha betydande marknadsinflytande på sina 
respektive marknader. Dessa nio operatörer är de fem mobilnätsoperatörerna 
TeliaSonera, Tele2 Sverige, Telenor Sverige, Hi3G Access och Netett Sverige, och de 
fyra virtuella mobilnätoperatörerna Mundio Mobile Sweden Limited, Lycamobile 
Sweden Limited, TDC Sverige och Götalandsnätet. 

De huvudkriterier som PTS har beaktat när man har dragit denna slutsats är följande: 
marknadsandelar (varje operatör har en marknadsandel på 100 % för samtalsterminering 
för de mobiltelefonnummer över vilka operatören har teknisk kontroll), inträdeshinder, 
avsaknad av potentiell konkurrens, kontroll över infrastruktur som är svår att kopiera och 
brist på motverkande köparmakt. 

II.4. Regleringsåtgärder 
PTS föreslår att alla nio operatörerna med betydande marknadsinflytande åläggs 
tillträdesskyldighet, icke-diskriminering och prisreglering. PTS föreslår vidare att införa 
ett krav för TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Hi3G att offentliggöra ett 
referenserbjudande medan Nettet, Lycamobile, TDC, Mundio och Götalandsnätet är 
skyldiga att offentliggöra all information som är nödvändig för att ingå ett avtal om 
samtrafik.  

I fråga om prisreglering föreslår PTS att skyldigheten för operatörerna att fastställa 
mobiltermineringsavgifterna enligt en LRIC-metod som avspeglar en effektiv operatörs 
kostnader bibehålls. I sitt svar på begäran om upplysningar bekräftar PTS att 
parametrarna för LRIC-modellen och de därav resulterande avgifter som ska tillämpas 
från och med juli 2013 kommer att anmälas till kommissionen i juni 2013. PTS bekräftar 
redan nu att de kostnadsorienterade avgifterna kommer att beräknas enligt en "ren LRIC-
modell" i enlighet med rekommendationen om termineringstaxor och kommer att 
tillämpas symmetriskt på alla operatörer med betydande marknadsinflytande. 

III. INGA KOMMENTARER 

Kommissionen har granskat anmälningarna och de kompletterande uppgifter som PTS 
lämnat och har inga synpunkter12. 

I enlighet med artikel 7.7 i ramdirektivet får PTS anta förslaget till åtgärd och ska, om 
den gör detta, meddela det till kommissionen. 

Kommissionens ståndpunkt vad gäller just denna anmälan påverkar inte dess 
ställningstaganden i fråga om andra anmälda förslag till åtgärder. 

Kommissionen kommer, i enlighet med punkt 15 i rekommendation 2008/850/EG13, att 

                                                 
12  I enlighet med artikel 7.3 i ramdirektivet. 
13 Kommissionens rekommendation 2008/850/EG av den 15 oktober 2008 om anmälningar, tidsfrister 
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offentliggöra detta dokument på sin webbplats. Kommissionen betraktar inte uppgifterna 
i detta dokument som konfidentiella. Ni uppmanas att inom tre arbetsdagar efter 
mottagandet av denna skrivelse meddela kommissionen14 om ni, i enlighet med EU:s 
bestämmelser och nationella bestämmelser om affärshemligheter, anser att detta 
dokument innehåller konfidentiell information som ni vill stryka innan dokumentet 
offentliggörs15. En sådan begäran måste motiveras. 

Med vänlig hälsning 
På kommissionens vägnar 
Robert Madelin 
Generaldirektör 

                                                                                                                                                 
och samråd i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, EUT L 301, 
12.11.2008, s. 23. 

14 En sådan begäran kan antingen göras per e-post till CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu eller per fax: 
+32 2 298 87 82. 

15  Kommissionen får informera allmänheten om resultatet av sin bedömning före utgången av denna 
tredagarsperiod. 


