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Sag DK/2006/0536: Nærmere oplysninger om sag DK/2005/0141
Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF1: Ingen bemærkninger

I.

SAGSFORLØB

Den 7. november 2006 registrerede Kommissionen en anmeldelse fra IT- og Telestyrelsen i
Danmark med nærmere oplysninger om regulerende foranstaltninger vedrørende markedet for
access i det offentlige telefonnet på et fast sted i Danmark2, der tidligere er blevet anmeldt til
og vurderet af Kommissionen under sagsnummer DK/2005/0141.
I henhold til artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet kan de nationale tilsynsmyndigheder og
Europa-Kommissionen fremsætte bemærkninger om de anmeldte foranstaltninger til den
pågældende nationale tilsynsmyndighed.
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet). EFT L 108, 24.4.2002, s. 33.
Marked nr. 8 i Kommissionens henstilling 2003/211/EF af 11. februar 2003 om relevante produkt- og
tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles
rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (herefter "henstillingen"), EUT L
114 af 8.5.2003, s. 45.

II. INDHOLDET AF FORANSTALTNINGSUDKASTET
IT- og Telestyrelsen har udpeget TDC som udbyder med en stærk markedsposition på
engrosmarkedet for access i det offentlige telefonnet på et fast sted i Danmark, jf. sag
DK/2005/0141. Blandt andre forpligtelser3 er TDC blevet pålagt at stille en række tjenester til
rådighed for de øvrige udbydere på engrosmarkedet, nemlig tjenester vedrørende abonnement,
national trafik, udlandstrafik og opkald fra fastnet til mobilnet. Alle disse tjenester skal
leveres af TDC på grundlag af prissætningsmetoden "slutbrugerprisen korrigeret for sparede
omkostninger", som fastlægges nærmere af IT- og Telestyrelsen.
Den aktuelle anmeldelse vedrører vurderingen af, hvilken sats for "sparede omkostninger" der
skal gælde for hver af ovennævnte tjenester. IT- og Telestyrelsen har foretaget sine
beregninger på basis af regnskabsoplysninger for 2005, der blev indsamlet hos operatørerne i
foråret 2006. Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at det procentuelle fradrag bør opgøres
som de sparede (detail) omkostningers andel af de samlede omkostninger, som TDC har ved
at tilvejebringe et givet produkt.
Beregningsmetoden "slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger" sikrer ifølge ITog Telestyrelsen, at andre udbydere kan konkurrere på markedet, og forhindrer, at TDC
udnytter mulige prisklemmer. Denne metode skaber derfor forudsætninger for reel
konkurrence.
Indtil den aktuelle anmeldelse har TDC anvendt en fradragssats på 21 % for samtlige
tjenester. Ifølge IT- og Telestyrelsen afspejler dette ikke de reelle omkostningsforhold for de
enkelte tjenester, da de har forskellige detailomkostninger. Der bør derfor fastsættes særskilte
fradragssatser for forskellige grupper af tjenester. IT- og Telestyrelsen har for hver enkelt
tjeneste vurderet samtlige omkostninger, der helt eller delvist skal indgå i beregningen af
fradragene, og er nået frem til følgende fradragssatser:
•
•
•
•

Oprettelse og abonnement (PSTN og ISDN)4: 24 %
National trafik: 37 %
Udlandstrafik: 15 %
Kald til mobilnet: 7 %

III. INGEN BEMÆRKNINGER
Kommissionen har gennemgået anmeldelsen og har ingen bemærkninger5.
I henhold til artikel 7, stk. 5, i rammedirektivet, kan IT- og Telestyrelsen vedtage det endelige
udkast til foranstaltning og skal i så fald fremsende det til Kommissionen.
Kommissionens holdning til denne anmeldelse berører ikke dens holdning til andre udkast til
foranstaltninger, der anmeldes.
3

Nemlig forpligtelser vedrørende adgang, ikke-diskrimination, priskontrol,
offentliggørelse af standardtilbud, transparens og regnskabsmæssig opsplitning.
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IT- og Telestyrelsen deler oprettelse og abonnement op i to grupper: i) Abonnement på linjer med
samproduktion (der benyttes af 26 % af slutbrugerne) og ii) abonnement på linjer uden samproduktion. De
sparede omkostninger på de to grupper fastsættes til henholdsvis 32 % og 22 %.
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I henhold til artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet.

omkostningsregnskab,

I henhold til punkt 12 i henstilling 2003/561/EF6 vil Kommissionen offentliggøre dette
dokument på sit websted. Kommissionen anser ikke oplysningerne heri for fortrolige. Hvis De
på baggrund af Fællesskabets og de nationale regler om forretningshemmeligheder mener, at
dette dokument indeholder fortrolige oplysninger, som De ønsker slettet inden
offentliggørelsen, bedes De meddele dette til Kommissionen senest tre hverdage efter
modtagelsen af dokumentet. En sådan anmodning bør ledsages af en begrundelse7.
På Kommissionens vegne
Philip Lowe
Generaldirektør
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Kommissionens henstilling 2003/561/EF af 23. juli 2003 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i henhold
til artikel 7 i direktiv 2002/21/EF, EUT L 190, 30.7.2003, s. 13.
Anmodningen bedes sendt enten pr. e-mail: INFSO-COMP-ARTICLE7@ec.europa.eu eller pr. fax:
+32.2.298.87.82

