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Vedr. Cybercitfs anmodning om TDC Kabel TV A/S' Webspeed-produkt på

gensalgsvilkår I

IT -og Te]estyre[Jsen ska] i forlængelse af styreIsens brev af 21. marts 2003 -og te]e-
fon samtale af 2q. marts 2003 -hermed vende tilbage til Cybercitys anmodning om .2 ~ .juli 2003

at få adgang ti] TDC's Webspeed produkt på gensa]gsvi]kår.
IT- og Telestyrelsen

Holsteinsgade 63
2100 København ø

Telefon 3545 0000
Telefax 3545 0010

E-post itst@itst,dk

Netsted

CVR-nr.

Cybercity har j ~rev af 7. marts 2003 specifikt anmodet IT -og Telestyrelsen om "i
henhold til samrrafikbekendtgørelsens § 8, stk. 1, il § 13, stk. 1, at træffe afgørelse
om, at TDC på $ensalgsvilkår skal give adgang til webspeed-produktet med henblik
på at sikre reel konkurrence på bredbåndsmarkedet (:..)"

I

To kriterier skaJI begge være opfyldt førend en tjeneste kan blive omfattet af den
gældende reguJ~ring af tjenesteudbyderadgang.

www.itst.dk

2676 9388

Dels skal der vatre tale om en tjeneste omfattet af gældende definition af samtrafik-
produktet tjenesteudbyderadgang, jf. §§ 39 og 40 i tele]oven. Dels skal der være tale

om, at pågældei e telenet eller teletjeneste udbydes af en udbyder med stærk mar-
kedsposition på et pågældende delmarked, jf. § 45 i lov nr. 4] 8 af 3]. maj 2000 om
konkurrence- o forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven).

Sagsbehandler
Kenneth Jamit

Telefon 35450292

Telefax 35450020

E-post kj@itst.dk

Det fremgår af ~ybercjtys anmodning af 7. marts 2003, at se]skabet er opmærksom
på, at TDC Kabf] TV AIS' bredbåndsprodukt Webspeed ikke er omfattet af bj]ag ] j

bekendtgøre]sef r. 930 af] 9. november 2002 om samtrafik mv. (herefter samtrafjk-
bekendtgøre]sen). 1 bj]ag 1 t j] samtrafjkbekendtgøre]sen er fastsat hvj]ke former for
te]etjenester, de udbydes t j] egne sJutbrugere, der er omfattet af samtrafjkproduktet

tjenesteudbyder dgang.
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Deres ref.

CVR-nr

IT -og Telestyre sen skal imidlertid indledningsyis bemærke, at Cybercitys anmod-
ning -om "i he hold til samtrajikhekendtgørelsens § 8, stk. J, jf § J 3, stk. J, at
træffe afgørelse om, at TDC pa gensalgsvilkar skal give adgang til wehspeed-
produktet med h nhlik pa at sikre reel konkurrence pa hredhandsmarkedet (...)" -

bygger på den a tagelse, at JT -og Telestyrelsen gennem § 8, stk. 1, i samtrafikbe-
kendtgørelsen y l kunne træffe afgørelse om udyidelse af samtrafikbekendtgørelsens
bilag 1, der inde older de former for telenet eller teletjenester, der i dag er omfattet

af reglerne om t enesteudbyderadgang.

Som det også bJ v oplyst pr. telefonsamtale af 20. marts 2003 angår de to bestem-
mejser alene JT -og TeJestyreJsens bemyndigelse tiJ at træffe afgørelse om prisregu.
Jering for tjenesteudbyderprodukter. Der er imidJertid ~ hjemmel for JT -og Tele
styrelsen til at u vide omfanget af samtrafikproduktet tjenesteudbyderadgang. Den-
ne hjemmel er i ivet fald tiljagt ministeren jf. § 40, stk. 5 i teleJoven.
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De nærmere regl~om afgrænsningen af det eller de relevante delmarkeder, i forbin-

delse med fastlæ gelse af en udbyders markedsandel, er, i medfør af telelovens § 45,

stk. 2, fastsat i sa trafikbekendtgørelsen.

IT- og Teles;tyrelsen

Side 2

En vurdering affm en udbyder besidder en stærk markedsposition på et givet del-

marked, foretag s på baggrund af te]e]ovens § 45, hvoraf fremgår, at udgangspunk-

tet er, at" '"



for fastnettjeneste~, ikke er i besiddelse af en stærk markedsposition på dette mar-
ked. I,

IT- og Telesærels~ns samlede vurdering

Det er på baggrun~ af ovenstående IT -og Telestyrelsens samlede vurdering, at Cy-
bercitys anmodni~g, ikke indenfor den gældende regulering kan efterkommes -alle-
rede af den årsag, lat WC Kabel TV AIS ikke besidder en stærk markedsposition på
det i denne samm~nhæng relevante delmarked (markedet for fastnettjenester).

På den baggrund ~g i medfør af telelovens § 45, stk. 3, træffer IT -og Telestyrelsen

følgende I

AFGØRELSE:

TDC Kabel TV A/S kan ikke på det foreliggende grundlag pålægges at udbyde
produktet webs~eed på gensalgsvilkår.

IT- og Telestyrelsen

Side 3Denne afgørelse ~an påklages til TelekJagenævnet, sekretariatet for Tele-
brugernævnet og rreJekJagenævnet, Bredgade 43, ] 260 København K. Klagen skal i
givet fald indgiv,s skriftligt inden 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt seJska-
bet. I

Opmærksomhed~n henledes på, at der i medfør af bekendtgøre] se nr. 8 af 12. januar
2001 om Te]ek]a~enævnets virksomhed skal betales et gebyr på 4.000 kr. for be-
handling af klager af denne type i Telek]agenævnet. Be]øbet vi] blive opkrævet af
Te]ek]agenævnet~ sekretariat.

TeJestyreJsen harlsendt kopi af denne afgøreJse tjJ KonkurrencestyreJsen.

Med ven]jg hj]se~
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