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1. SAGSFORLØB 

Den 11. august 2016 registrerede Kommissionen en anmeldelse fra den danske 

tilsynsmyndighed, Erhvervsstyrelsen
1
, om markederne for terminering af taleopkald i 

individuelle mobilnet
2
 i Danmark. 

Den nationale høring
3
 fandt sted fra den 4. maj til den 8. juni 2016. 

Den 19. august 2016 blev der sendt en anmodning om oplysninger
4
 til Erhvervsstyrelsen, 

og svaret herpå indgik den 24. august 2016. 

                                                 
1
 I henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 

rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 

af 24.4.2002, s. 33), som ændret ved direktiv 2009/140/EF (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37) og 

forordning (EF) nr. 544/2009/EF (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 12). 

2
  Svarende til marked 2 i Kommissionens henstilling 2014/710/EU af 9. oktober 2014 om relevante 

produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan 

forhåndsreguleres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om 

fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (henstillingen om 

relevante markeder) (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 79). 

3
 I overensstemmelse med rammedirektivets artikel 6. 

4
 I overensstemmelse med rammedirektivets artikel 5, stk. 2. 
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2. BESKRIVELSE AF UDKASTET TIL FORANSTALTNING 

2.1. Baggrund 

Den tredje runde i undersøgelsen af markederne for terminering af taleopkald i 

individuelle mobilnet blev anmeldt til og vurderet af Kommissionen i 2012 under 

sag DK/2012/1376
5
.  

Erhvervsstyrelsen afgrænsede separate markeder for taleopkaldsterminering for 

hvert enkelt mobilnet. Erhvervsstyrelsen konkluderede, at hver af de fire 

mobilnetoperatører, nemlig TDC, Telenor, Telia og Hi3G, og de to virtuelle 

mobilnetoperatører Lycamobile og Mundio Mobile bør betegnes som udbydere med 

en stærk markedsposition på deres respektive markeder for taleopkaldsterminering. 

Erhvervsstyrelsen foreslog at indføre følgende forpligtelser: i) netadgang, ii) ikke-

diskrimination, iii) transparens og iv) priskontrol.  

Hvad angår priskontrolforanstaltningen foreslog Erhvervsstyrelsen at fastsætte 

mobiltermineringstaksterne på grundlag af en ren bottom-up-model for langsigtede 

differensomkostninger (BU-LRIC) i overensstemmelse med henstillingen om 

termineringstakster
6
. Termineringstaksterne for 2013 blev fastsat ved den afgørelse, 

der blev anmeldt til og vurderet af Kommissionen under sag DK/2012/1342
7
. 

Termineringstaksterne for hvert af de efterfølgende år blev fastsat ved de afgørelser, 

der blev anmeldt til og vurderet af Kommissionen under sag DK/2013/1501
8
, 

DK/2014/1661
9
 og DK/2015/1788

10
. Prislofterne blev fastsat til 8 øre pr. minut (ca. 

1,07 eurocent pr. minut) for 2013, 6,7 øre pr. minut (ca. 0,8 eurocent pr. minut) for 

2014, 6,06 øre pr. minut (ca. 0,814 eurocent pr. minut) for 2015 og 5,41 øre pr. 

minut (ca. 0,726 eurocent pr. minut) for 2016. 

2.2. Det anmeldte udkast til foranstaltning 

Det anmeldte udkast til foranstaltning vedrører den fjerde runde i undersøgelsen af 

markedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet. Erhvervsstyrelsen 

afgrænsede det relevante marked til at omfatte samtlige opkald til mobiltelefoner fra 

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I overensstemmelse med 

den foregående markedsanalyse omfatter dette marked også strækningen 

(transporten) fra mobilcentral (gateway MSC) til mobilcentral.  

Det omfatter samtlige typer af radiokommunikationssystemer, der anvendes til 

fremføring af mobiltrafik, nemlig 2G, 3G, 4G (VoLTE) eller trådløse mobilopkald 

                                                 
5
  C(2012) 8573. 

6 
 Kommissionens henstilling af 7. maj 2009 om regulering af fastnet- og mobiltermineringstakster i EU 

(EUT L 124 af 20.5.2009, s. 67). 

7
  C(2012) 4923. 

8
  C(2013) 6781. 

9
  C(2014) 8400. 

10
  C(2015) 8311. 
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fra hjemzonen
11

. Terminering af opkald til udbydere af servicenumre (f.eks. 90-

numre) er ikke omfattet af markedsdefinitionen.  

Erhvervsstyrelsen afgrænser separate markeder for taleopkaldsterminering for hver 

mobilnetoperatør, der udbyder termineringstjenester. Erhvervsstyrelsen betegner 

derfor alle seks udbydere (de fire mobilnetoperatører TDC, Telenor, Telia og Hi3G 

og de to virtuelle mobilnetoperatører Lycamobile og Mundio Mobile) som havende 

en stærk markedsposition på deres respektive markeder for taleopkaldsterminering. 

I den seneste anmeldelse foreslår Erhvervsstyrelsen at pålægge samtlige udbydere 

med en stærk markedsposition følgende afhjælpende foranstaltninger: i) netadgang, 

ii) ikke-diskrimination, iii) transparens og iv) priskontrol. 

Hvad angår priskontrolforanstaltningen foreslår Erhvervsstyrelsen at fastsætte 

mobiltermineringstaksterne på grundlag af en BU-LRIC-model i overensstemmelse 

med henstillingen om termineringstakster
12

.  

Det aktuelt anmeldte udkast til foranstaltning skal træde i kraft fra og med den 

1. november 2016. De nuværende mobiltermineringstakster beløber sig til 5,41 øre 

pr. minut (ca. 0,726 eurocent pr. minut)
13

. Erhvervsstyrelsen agter at anmelde 

niveauerne for mobiltermineringstaksterne for 2017 til Kommissionen i oktober 

2016.  

3. INGEN BEMÆRKNINGER 

Kommissionen har gennemgået anmeldelsen og de yderligere oplysninger, som 

Erhvervsstyrelsen har fremsendt, og har ingen bemærkninger
14

. 

I henhold til artikel 7, stk. 7, i rammedirektivet kan Erhvervsstyrelsen vedtage det 

resulterende 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. 

I henhold til punkt 15 i henstilling 2008/850/EF
15

 vil Kommissionen offentliggøre dette 

dokument på sit websted. Kommissionen vurderer, at oplysningerne heri ikke er 

                                                 
11

  Fælles for VoLTE og WiFi calling er, at detailkunden altid benytter sit eget telefonnummer, når 

kunden foretager eller modtager opkald. Der er således ikke tale om, at kunden skifter udbyder eller 

benytter sig af en anden funktionalitet som f.eks. en applikationsdrevet taletjeneste såsom Viper eller 

Skype. VoLTE og WiFi calling er derimod udtryk for, at mobiludbyderen har forskellige muligheder 

for at fremføre et terminerende opkald til detailkunden. Hi3G har allerede åbnet for, at privat- og 

erhvervskunder med Fri Tale-abonnementer og en iPhone 5C eller en nyere mobil kan foretage WiFi-

opkald. De øvrige teleselskaber forventer at tage WiFi calling i brug i løbet af 2016, bl.a. i forbindelse 

med at der også introduceres tale på 4G-nettene. 
 
12

  I sit svar til en anmodning om oplysninger fra Kommissionen bekræftede Erhvervsstyrelsen, at 

omkostningerne forbundet med samtlige netværkselementer, der indgår i mobiltermineringstaksterne, 

er underlagt den rene BU-LRIC-metode.  

13
  Fastsat i Erhvervsstyrelsens afgørelse af 26. november 2015, der blev vurderet af Kommissionen under 

sag DK/2015/1788, og gældende indtil den 31. december 2016. 

14
 I overensstemmelse med rammedirektivets artikel 7, stk. 3. 

15
 Kommissionens henstilling 2008/850/EF af 15. oktober 2008 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i 
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fortrolige. Hvis De på baggrund af EU's og de nationale regler om 

forretningshemmeligheder mener, at dette dokument indeholder fortrolige oplysninger, 

som De ønsker slettet inden offentliggørelsen
16

, bedes De meddele det til 

Kommissionen
17

 senest tre hverdage efter at have modtaget dokumentet. En sådan 

anmodning skal begrundes. 

Med venlig hilsen 

På Kommissionens vegne 

Roberto Viola 

Generaldirektør 

                                                                                                                                                 
henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles 

rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EUT L 301 af 12.11.2008, 

s. 23). 

16
 Selve resultatet af Kommissionens vurdering vil muligvis blive offentliggjort inden udløbet af denne 

frist på tre dage. 

17
 Anmodningen bedes sendt enten pr. e-mail til CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu eller pr. fax til 

+32 2 298 87 82. 
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