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Yttranden enligt artikel 7.3 i direktiv 2002/21/EG  

1. FÖRFARANDE 

Den 17 november 2016 registrerade kommissionen en anmälan från den svenska 

regleringsmyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS)
1
, om samtalsterminering i 

grossistledet i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt
2
 i 

Sverige. 

Två nationella samråd genomfördes
3
, 17 december 2015–25 januari 2016 respektive 

19 oktober 2016–2 november 2016. 

Den 25 november 2016 skickades en begäran om upplysningar
4
 till PTS, vars svar 

inkom den 30 november 2016. 

                                                 
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 1 i kommissionens rekommendation 2014/710/EU av den 9 oktober 2014 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 

(rekommendation om relevanta marknader), EUT L 295, 11.10.2014, s. 79. 

3
 I enlighet med artikel 6 i ramdirektivet. 
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Enligt artikel 7.3 i ramdirektivet får de nationella regleringsmyndigheterna, organet 

för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och 

kommissionen yttra sig till den berörda nationella regleringsmyndigheten över de 

förslag till åtgärder som anmälts. 

2. BESKRIVNING AV DEN FÖRESLAGNA ÅTGÄRDEN 

2.1. Bakgrund 

Marknaden för samtalsterminering i grossistledet i individuella allmänna telefonnät 

via en fast anslutningspunkt har tidigare anmälts till och bedömts av kommissionen i 

ärende nr SE/2013/1504
5
. 

PTS definierade en relevant produktmarknad för samtalsterminering som inkluderar 

samtal, oavsett vilken teknik som används, till geografiska nummer och till nummer 

som används för geografiskt oberoende tjänster, liksom personliga nummertjänster 

ur svensk telefoninummerplan. Samtalsterminering till icke-geografiska 

telefonnummer och samtalsterminering till mobiltjänster ingick inte i den relevanta 

marknaden. PTS fastställde vidare att den relevanta geografiska marknaden var 

täckningsområdet för varje enskilt nätverk. Den dominerande operatören 

TeliaSonera AB och 19 alternativa operatörer fastställdes vara företag med 

betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering på sina 

respektive allmänna telenät.  

PTS ålade TeliaSonera följande skyldigheter: (i) tillträde, (ii) insyn, (iii) icke-

diskriminering och (iv) prisreglering. Från och med den 1 januari 2014 var de 

berörda termineringstaxorna
6
 förenliga med rekommendationen om 

termineringstaxor
7
.  

2.2. Marknadsdefinition 

I det nuvarande förslaget till beslut fortsätter PTS att i den relevanta 

produktmarknaden inkludera samtal, oavsett vilken teknik som används, till 

geografiska nummer och till nummer som används för geografiskt oberoende 

tjänster, liksom personliga nummertjänster
8
 ur svensk telefoninummerplan för vilka 

termineringen kontrolleras av anmälda operatörer.  

                                                                                                                                                 
4
 I enlighet med artikel 5.2 i ramdirektivet. 

5
 C(2013) 7112. 

6
 Den rena LRIC-taxa som skulle börja gälla den 1 januari 2014 uppgick till 0,0069 SEK (omkring. 0,08 

eurocent).  

7
  Kommissionens rekommendation 2009/396/EG om regleringen av termineringstaxor i fasta och 

mobila nät inom EU (rekommendationen om termineringstaxor), EUT L 124, 20.5.2009. 

8
  I marknaden inkluderar PTS termineringstjänster till geografiskt oberoende tjänster och personliga 

telefonnummer (010-nummer respektive 075-nummer i den svenska telefoninummerplanen). Dessa 

nummer anses vara icke-geografiska nummer. Från den ringande slutanvändarens perspektiv har de 

dock samma funktion som geografiska nummer. Andra icke-geografiska nummer som huvudsakligen 

används för att tillhandahålla innehåll eller andra mervärdestjänster till den uppringande 

slutanvändaren omfattas inte av marknadsdefinitionen eftersom de utifrån ett slutanvändarperspektiv 

har andra funktioner än de geografiska numren.  
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De relevanta geografiska marknaderna motsvarar täckningen för de nät där de 

enskilda operatörna kan tillhandahålla samtalstermineringstjänster.  

2.3. Betydande marknadsinflytande 

I sitt förslag till beslut gör PTS följande analys: i) Marknadsandelar (varje operatör 

står för 100 % av den samtalsterminering som tillhandahålls i dess individuella nät). 

ii) Kontroll över infrastruktur som inte kan dupliceras på ett enkelt sätt. iii) Brist på 

motverkande köparstyrka. Till följd av denna analys föreslår PTS att den 

dominerande operatören TeliaSonera AB och 20 alternativa operatörer
9
 ska anses 

som företag med betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för 

samtalsterminering i sina respektive allmänna telenät.  

2.4. Regleringsåtgärder 

PTS avser att ålägga Telia Company AB följande skyldigheter på marknaden för 

samtalsterminering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt: i) 

tillträde, ii) insyn, iii) icke-diskriminering, iv) särredovisning och vi) prisreglering. 

När det gäller prisreglering föreslår PTS att man ska fortsätta tillämpa de rena 

LRIC-taxor
10

 som fastställdes 2013 på grundval av den nuvarande LRIC-baserade 

hybridmodellen
11

.  

WACC (weighted cost of capital) ligger kvar på 7,50 %.   

För alternativa operatörer avser PTS att införa följande skyldigheter på marknaden 

för samtalsterminering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt: (i) 

tillträde, (ii) insyn, (iii) icke-diskriminering och (iv) prisreglering. När det gäller 

prisregleringsåtgärden vidmakthåller PTS skyldigheten att tillämpa rättvis och 

skälig prissättning
12

. 

                                                 
9
 Närmare bestämt: Hi3G Access AB, Intelecom Sweden AB, IP-Only Telecommunication AB, Orange 

Business Sweden AB, Quicknet AB, TDC Sverige AB, Telavox AB, Tele2 Sverige AB, Telenor 

Sverige AB, Unicorn Telecom AB, Verizon Sweden AB, Voice Integrate Nordic AB, BT Nordics 

Sweden AB, Colt Technology Services AB, ComHem AB, Devicom AB, DGC Access AB, Easy 

Telecom i Stockholm AB, First New Media Scandinavia AB, Götalandsnätet AB. 

10
 Taxorna uppgår till 0,0066 SEK (ca 0,067 eurocent) för enkelt segment och till 0,0107 SEK (ca 0,11 

eurocent) för dubbelt segment. Dessa taxor gäller från och med den 1 januari 2014. PTS anger i sitt 

svar på begäran om upplysningar att behovet av ytterligare uppdateringar utvärderades under 2015 och 

2016. Eftersom de ekonomiska effekterna skulle vara begränsade fann PTS emellertid att en 

uppdatering inte skulle stå i proportion till syftet. PTS förklarar vidare att man avser att förenkla FTR-

bestämmelserna med sikte på att den nya kostnadsmodellen ska kunna antas i mitten av 2017. PTS 

hävdar att stabila FTR skulle minska riskerna för rättstvister, ge större förenkling och ge operatörerna 

förutsebarhet. 

11
 Den nuvarande svenska rena LRIC-modellen är en blandad top-down/bottom-up-modell. Modellen har 

redan anmälts och utvärderades av kommissionen inom ärendena SE/2009/1017, SE/2011/1205 och 

SE/2012/1379 (C (2009) 10733, C (2009) 3431 respektive C (2012) 8835. En översyn av 

kostnadsmodellen pågår och väntas slutföras och meddelas kommissionen i mitten av 2017. 

12
   PTS definition av ”rättvis och skälig”, som bekräftats av förvaltningsdomstolen, är ett pris i linje med, 

och inte högre än, det kostnadsorienterade pris som beräknats för Telia Company AB. Denna 

skyldighet har varit densamma sedan 2004 års marknadsanalys och trots olika prisskyldigheter har den 

säkerställt symmetriska FTR på marknaden sedan juli 2004, även tack vare skyldigheten till icke-

diskriminering. 
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3. ANMÄRKNINGAR 

Kommissionen har granskat anmälan och de kompletterande upplysningar som PTS 

har lämnat och har följande synpunkter
13

: 

De fasta termineringstaxorna behöver spegla en effektiv operatörs 

kostnader  

Kommissionen konstaterar att PTS beslutat att skjuta upp uppdateringen av de 

fasta termineringstaxorna tills de taxor som beräknas enligt PTS nyligen 

utvecklade kostnadsmodell finns tillgängliga. Därför kommer de taxor som 

beräknades 2013 att fortsätta gälla.  

Kommissionen konstaterar att PTS vill satsa på förenkling, minska riskerna 

för rättstvister och ge operatörerna förutsebarhet. Kommissionen konstaterar 

också att dessa taxor ligger inom det europeiska genomsnittet. Det är dock 

möjligt att dessa inte längre speglar en hypotetiskt effektiv operatörs 

kostnader, så som anges i rekommendationen om termineringstaxor.  

Kommissionen uppmanar därför PTS att färdigställa den nya BU-LIRIC-

kostnadsmodellen utan dröjsmål, för att beräkna de fasta termineringstaxorna 

i enlighet med denna, och att snarast möjligt anmäla den nya 

kostnadsmodellen och taxorna i enlighet med artikel 7-förfarandet.      

Enligt artikel 7.7 i ramdirektivet ska PTS i största möjliga utsträckning beakta 

yttrandena från övriga nationella regleringsmyndigheter, Berec och kommissionen 

och får anta det förslag till åtgärd som följer av detta. Om den gör detta, ska 

kommissionen underrättas. 

Kommissionens ståndpunkt vad gäller just denna anmälan påverkar inte dess 

ställningstaganden i fråga om andra anmälda förslag till åtgärder. 

I enlighet med punkt 15 i rekommendation 2008/850/EG
14

 kommer kommissionen 

att offentliggöra detta dokument på sin webbplats. Kommissionen betraktar inte 

uppgifterna i detta dokument som konfidentiella. Ni uppmanas att inom tre  

  

                                                 
13

 I enlighet med artikel 7.3 i ramdirektivet. 

14
 Kommissionens rekommendation 2008/850/EG av den 15 oktober 2008 om anmälningar, tidsfrister 

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). 
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arbetsdagar efter mottagandet av denna skrivelse meddela kommissionen
15

 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 offentliggörs
16

. En sådan begäran måste motiveras. 

Med vänlig hälsning 

På kommissionens vägnar  

Roberto Viola 

Generaldirektör 

                                                 
15

 En sådan begäran kan göras antingen per e-post till CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu eller per fax: 

+32 8 678 87 82. 

16
 Kommissionen får informera allmänheten om resultatet av sin bedömning före utgången av denna 

tredagarsperiod. 

 


	1. Förfarande
	2. Beskrivning av den föreslagna åtgärden
	2.1. Bakgrund
	2.2. Marknadsdefinition
	2.3. Betydande marknadsinflytande
	2.4. Regleringsåtgärder

	3. Anmärkningar

