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Samråd med berörda parter angående
förslag till SMP-beslut avseende utsändning
av analog ljudradio via marknät
PTS har utarbetat ett förslag till SMP-beslut avseende ovan nämnda
grossistmarknad inklusive ett förslag på uppdaterad kalkylränta (WACC) och
efterfrågar nu synpunkter på förslagen från marknadens aktörer.
Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter

Syftet med det externa samrådet är att hämta in synpunkter från marknadens
aktörer avseende förslaget till SMP-beslut, för att PTS ska få ett så gediget
underlag som möjligt inför utformningen av det slutgiltiga beslutet.
PTS välkomnar synpunkter på förslaget till SMP-beslut, vilka kan lämnas
skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast den 26 april 2019. Om
behov finns att lämna synpunkter muntligen till PTS eller om ni har frågor med
anledning av förslaget till SMP-beslut, är ni välkomna att kontakta Madeleine
Sandman. För frågor avseende förslaget till uppdaterad kalkylränta, vänligen
kontakta Martin Wahlgren.
Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess,
vänligen markera dessa uppgifter och ange grund för er begäran om sekretess.
PTS kommer att göra en bedömning av vilka uppgifter som omfattas av
sekretess innan ert svar publiceras på PTS webbplats.
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Det fortsatta arbetet med beslutsutkastet

Detta samråd, som är det enda, sker innan EU-kommissionen och andra
regleringsmyndigheter underrättas. Efter att dessa två steg slutförts fattar PTS
ett slutgiltigt beslut för den marknad som berörs.
Intressenterna får tillfälle att yttra sig

Marknadsaktörerna får under fyra veckor tillfälle att yttra sig om förslaget till
SMP-beslut. Förslaget till SMP-beslut skickas även till Konkurrensverket och
Myndigheten för press, radio och tv. Efter samrådet publiceras intressenternas
yttranden på PTS webbplats. PTS arbetar sedan in relevanta delar av yttrandena
i beslutsutkasten.
EU-kommissionen och regleringsmyndigheter underrättas

Den 1 juli 2011 trädde nya regler beträffande samråd med EU-kommissionen
och andra berörda organ i kraft. De slutgiltiga förslaget till beslut skall
överlämnas såväl till EU-kommissionen och de övriga europeiska
regleringsmyndigheterna samt till organet för europeiska regleringsmyndigheter
för elektronisk kommunikation, Berec. EU-kommissionen och de europeiska
regleringsmyndigheterna kan under en månad lämna yttranden avseende
beslutet. EU-kommissionen har möjlighet att förlänga perioden om de
överväger att inte godta förslag till beslut om att fastställa en marknad som
avviker från EU-kommissionens rekommenderade marknader eller som avser
identifiering av företag med betydande inflytande. Om EU-kommissionen
beslutar att inte godta ett sådant förslag till beslut får PTS inte meddela beslut.
Om EU-kommissionens invändningar kan tillgodoses genom att förslaget
ändras sker ett nytt samråd om det nya förslaget inom sex månader från
kommissionens beslut. Om EU-kommissionen beslutar att inte godta ett förslag
till beslut om skyldigheter får PTS inte meddela beslut förrän EUkommissionen lämnar en rekommendation eller återkallar sina förbehåll. PTS
publicerar förslagen till beslut på PTS webbplats. Eventuella omarbetningar av
beslutsutkasten utifrån EU-kommissionens yttrande görs..
Slutgiltigt beslut

När PTS slutligen har fattat beslut skickas det till berörda parter och publiceras
på PTS webbplats, www.pts.se.
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