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Vedr. opsigelsesvarsler i TDC A/S' standardtilbud

TDCAIS har med brev af 28. juli 2004 anmeldt f~lgende standardtilbud med
henblik pa efterlevelse af IT - og Telestyrelsens afg~relse og pabud af 13. juli

2004 vedr~rende opsigelsesvarsler:

-4.august 2004

IT- og Telestyrelsen

Hoisteinsgade 63

2100 K0benhavn 0

Telefon 3545 0000

Telefax 3545 0010

E-post itst@itst.dk

Netsted www.itst.dk

CVR-nr. 26769388
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Sagsbehandler

S0ren Johansen

Telefon 3545 0291

Telefax 3545 0020

E-post sj@itst.dk

.

standardtilbud for adgang til transmissionskapacitet pa abonnentlinjer (bit
stream access),
standardtilbud om udveksling af trafik mellem udbydere af telenet og te-

letjenester,
standardtilbud om transmissionsydelser,
standardtilbud om lyslederledninger indenfor ubestykket infrastrukturka-

pacitet,
standardtilbud om udleje af kobberledninger i accessnettet (ra kobber),
standardtilbud om udleje af delt adgang til kobberledninger i accessnettet
(delt ra kobber),
standardtilbud om frelles udnyttelse af bygninger, centraludstyr m. v.

(samhusning) og
standardtilbud om tjenesteudbyderaftaler (gensalg fastnet)..

Sagsnr. M.2221-130.9

Deres ref. 11022-0094

CVR-nr 1477 3908

Tidligere indeholdt disse standardtilbud aile et opsigelsesvilkar formuleret som
f~lger (med enkelte variationer i de forskellige standardtilbud):

"TDC er herudover tit enhver rid berettiget til at opsige afralen tit udgangen af
en maned med et skriftligt varsel pa 6 maneder ".

If~lge IT - og Telestyrelsens afg~relse af 13. juli 2004 blev TDC pabudt at fjeme
dette vilkar om opsigelse i de nrevnte standardtilbud, saledes at der ikke findes en
generel adgang til at opsige en artale, indgaet pa baggrund af et standardtilbud,

uden srerlig begrundelse.

I de med TDC's brev af 28. juli 2004 anmeldle slandardlilbud er delle vilkar fjer.
n,et i overensstemmelse med IT - og Telestyrelsens pabud.

Imidlertid ses TDC i de anmeJdte standardtiJbud at have indf~rt et nyt viJkar, der

Jyder sam f~lger:

IT- og Telestyrelsen
Minisleriet forVidenskab

Teknologi og Udvikting



,.

"TDC er til enhver lid berettiget til at opsige aftalen til udgangen af en maned
med et skriftligt varsel pa 3 maneder, safremt [...] TDC's standardtilbud [...] er-

stattes afet nyt standardtilbud".

Det er styrelsens opfattelse, at del nyindf~rte vilkar om opsigelse belIef ikke er i
overensstemmelse med telelovens afsnit IV samt regler fastsat i medf~r heraf, jf.
§ 62, stk. 2, i lov nr. 418 af 31. maj 2000, idet den anf~rte begrundelse ikke ses at
vrere omfattet af de forhold, der kan begrunde afbrydelse af samtrafik, jf. i det he-
Ie styrelsens afg~relse af 13. juli 2004.

TDC bedes derfor fjerne del nyindf~rte vilkar om at "TDC er til enhver lid beret-
tiger til at opsige aftalen til udgangen af en maned med et skriftligt varsel pa 3
maneder, safremt [...} TDC's standardtilbud [...} erstattes af et nyt standardtil-
bud"fra de ovenfor nrevnte standardtilbud.

IT - og Telestyrelsen skal anmode TDC om senest fredag den 13. august 2004 at
meddele styrelsen, safremt selskabet ikke viI fjeme det nyindf~rte vilkar med
umiddelbar virkning fra denne dato med henblik pa, at IT - og TeIestyrelsen
herefter viI trreffe en seIvstrendig afg~relse om fjemelsen af det nrevnte vilkar i
de af selskabet med brev af 28. juli 2004 anmeldte standardtilbud.

IT- og Telestyrelsen

Side 2

IT - og TeIestyrelsen skal i .0vrigt bemrerke at for sa vidt angar de .0vrige rendrin-
geT i de anmeldte standardtilbud, viI disse blive behandlet efter styrelsens sred-

vanlige procedurer for gennemgang af standardtilbud.

Med venlig hilsen

C::ren


