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Europa-Kommissionens offentlige høring om SMP-retningslinjerne for 

teleudbydere med en stærk markedsposition 

Dansk Erhverv har modtaget høringen i regi af Specialudvalget for Energi-, Forsynings- og Klima-

politik d. 18. april. 

 

Dansk Erhverv repræsenterer med over 10.000 medlemsvirksomheder og en lang række branche-

organisationer både brede erhvervsinteresser samt en række tele- og bredbåndsselskaber. Desu-

den arbejder Dansk Erhverv tæt sammen med IT-Branchen, Danmarks største brancheorgani-

sation for it- og televirksomheder, som også støtter dette høringssvar. 

 

Generelle bemærkninger 

Europa-Kommissionen har igangsat en revision af sine retningslinjer for regulering af teleudby-

dere med en stærk markedsposition (SMP-regulering), der i sin nuværende form stammer fra 

2002. Revisionen kommer i forlængelse af Kommissionens forslag om en ny europæisk kodeks 

for elektronisk kommunikation, der bl.a. skal tage højde for de seneste års udvikling inden for te-

lekommunikation og målsætning om at realisere en velfungerende dataøkonomi og et digitalt in-

dre marked i EU. 

 

Dansk Erhverv støtter Kommissionens bestræbelser på at skabe rammer, der kan fremme udbyg-

ningen af den digitale infrastruktur i medlemslandene og fortsat udbygning af højhastighedsfor-

bindelser til gavn for borgere og virksomheder. Herunder støtter Dansk Erhverv, at Kommissio-

nen har taget initiativ til at revidere sine retningslinjer for regulering af teleudbydere med en 

stærk markedsposition. 

 

Da retningslinjerne fra 2002 blev udarbejdet, var formålet især at fremme åbningen af de histori-

ske telemonopoler, som typisk var opbygget og ejet af nationalstaterne. Retningslinjerne for at 
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anvende SMP-regulering sigter derfor primært på anvendelse på nationale markeder i form af na-

tionale markedsanalyser og national adgangsregulering, mens SMP-regulering med udgangs-

punkt i retningslinjerne de facto har fundet ringe anvendelse i forhold til de lukkede netværk på 

lokalt eller regionalt plan. 

 

Udviklingen i telesektoren og på bredbåndsmarkedet har imidlertid siden 2002 ændret markedet 

grundlæggende. Nye aktører er kommet til og nye netværksteknologier med lynhurtige forbindel-

ser vinder indpas. Kommissionens revisionen af retningslinjerne er i dette lys yderst berettiget. 

 
Specifikke bemærkninger 

Dansk Erhvervs bemærkninger til høringen om nye SMP-retningslinjer har primært til hensigt at 

skabe tidssvarende rammer for den geografiske definition og analyse af markederne. Kommissio-

nens høring er opdelt i en række spørgsmål, der refereres til i bemærkningerne nedenfor. 

  

Spørgsmål 3.1.9. om geografisk markedsdefinition 

Dansk Erhverv bemærker, at de eksisterende SMP-retningslinjer primært har fundet anvendelse 

på aktører med en dominerende position på nationalt plan. Derimod har retningslinjerne været 

ineffektive i forhold til at forhindre opbygningen af lukkede NGA-netværk på lokalt og regionalt 

plan til trods for, at de principielt giver mulighed for at foretage markedsanalyser lokalt og regio-

nalt. 

 

Det er derfor nødvendigt at skærpe fokus i de nye SMP-retningslinjer på de lokale og regionale 

markeder og specificere, at de nationale regulatoriske myndigheder er forpligtet til også at under-

søge lokale og regionale markeder. 

 

Spørgsmål 3.1.11 Yderligere vejledning fra Kommissionen vedrørende markedsdefinitioner 

Afgrænsningen af markeder foregår bl.a. ved at de nationale myndigheder analyserer, om der er 

substituerbare produkter i et givet område. Den teknologiske udvikling har imidlertid bevirket, at 

der er så stor forskel på bredbåndsprodukter, at de ikke længere kan betragtes under et. 

 

Der vil typisk optræde envejssubstitution af bredbåndsprodukter, således at fx en bredbånds-

kunde med en traditionel kobberforbindelse har grund til at skifte til en NGA-løsning som fx en 

hurtig fiberforbindelse, mens substitution den modsatte vej er usandsynlig og sjældent forekom-

mende. For at give et retvisende billede af markedssituationen skal de nye retningslinjer derfor 

tage udgangspunkt i mulighederne for envejssubstitution. 

 
Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret. 
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