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Afgørelse vedrørende opsigelsesvarsler i TDC A/S’s standardtilbud

TDC A/S anmeldte ved brev af 28. november 2003 standardtilbud for adgang til
transmissionskapacitet på abonnentlinjer (Bitstream Access), standardtilbud for
udveksling af trafik, standardtilbud for transmissionsydelser samt standardtilbud
for ubestykket lyslederinfrastruktur. Endvidere anmeldte TDC ved brev af 14. ja-
nuar 2004 standardtilbud for rå kobber, standardtilbud for delt rå kobber, stan-
dardtilbud for samhusning samt standardtilbud for tjenesteudbyderaftaler. Ved
brev af 15. april 2004 anmeldte TDC standardtilbud for gensalg fastnet, jf. § 62,
stk. 3, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på te-
lemarkedet.1 IT- og Telestyrelsen har gennemgået de af TDC anmeldte standard-
tilbud og træffer i den anledning nedenstående afgørelse vedrørende opsigelses-
varsler.

Sagsbeskrivelse
TDC har i de ovennævnte standardtilbud videreført et generelt vilkår vedrørende
opsigelse, hvorefter TDC til enhver tid er berettiget til at opsige aftaler indgået på
baggrund af standardtilbud med 6 måneders varsel uden begrundelse.

Opsigelsesvilkåret er i stort set alle standardtilbudene formuleret som følger:

”TDC er herudover til enhver tid berettiget til at opsige aftalen til udgangen af
en måned med et skriftligt varsel på 6 måneder.”

Enkelte standardtilbud anvender en lidt anden formulering, men med samme be-
tydning.

Udover den her citerede opsigelsesbestemmelse opregner standardtilbudene en
række situationer, der inden for telelovens rammer giver TDC adgang til under
visse omstændigheder ensidigt at bringe en samtrafikaftale til ophør – enten i
form af ophævelse eller opsigelse af aftalen. De situationer, der overordnet er in-
deholdt i denne adgang til at bringe en samtrafikaftale til ophør, er ved bortfald af
forpligtelsen til at give adgang til samtrafik i medfør af telelovgivningen eller ved
væsentligt bristende forudsætninger.

                                                     
1 Denne bestemmelse finder anvendelse i medfør af § 7, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr.
661 af 10. juli 2003 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.
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Herudover indeholder standardtilbudene bestemmelser, der inden for lovens
rammer i visse situationer giver TDC adgang til at ændre vilkår i aftalen, eller
som pålægger parterne at forhandle om ændringer.

IT- og Telestyrelsen har i forbindelse med behandlingen af de anmeldte stan-
dardtilbud taget forbehold for TDC’s vilkårlige adgang til at opsige samtrafikaf-
taler, hvilket IT- og Telestyrelsen ved flere lejligheder har anført overfor TDC
samt orienteret branchen om i forbindelse med drøftelser om opsigelsesvilkåret i
Samtrafikforum.

Teleloven
§ 42 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på tele-
markedet (teleloven) angiver, at udbydere af offentlige telenet eller teletjenester,
der har en stærk markedsposition på et givet delmarked, jf. lovens § 45, på det
pågældende marked skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse
eller ændring af aftaler om samtrafik for nærmere angivne samtrafikprodukter, jf.
§§ 39-40.

Når en udbyder, der har fået tillagt en stærk markedsposition på et delmarked, jf,
§ 45, tillige er pålagt en forpligtelse til at give adgang til samtrafik til omkost-
ningsrelaterede priser, jf. § 54, skal denne udbyder i medfør af telelovens § 62,
stk. 1, udfærdige et standardtilbud for det pågældende delmarked, der angiver
omfanget af og vilkårene for den samtrafik, der skal gives adgang til. Standard-
tilbudet skal være i overensstemmelse med reglerne i telelovens afsnit IV samt
regler fastsat i medfør heraf, jf. § 62, stk. 2.

Konkret har TDC en stærk markedsposition og er pålagt en forpligtelse til at give
adgang til samtrafik til omkostningsrelaterede priser på de delmarkeder, som er
omfattet af bestemmelsen, og som vedrører de standardtilbud, hvori den anførte
opsigelsesbestemmelse indgår. TDC er dermed underlagt en forpligtelse til at ud-
arbejde standardtilbud for de pågældende delmarkeder og med udgangspunkt heri
imødekomme anmodninger fra andre udbydere af telenet og teletjenester om ad-
gang til samtrafik.

I medfør af telelovens § 47, stk. 1 og 2, har IT- og Telestyrelsen udstedt bekendt-
gørelse nr. 572 af 22. juni 2000 om visse forhold på samtrafikområdet. § 47 er
efterfølgende ophævet, men ifølge § 7 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om konkur-
rence- og forbrugerforhold på telemarkedte m.v. forbliver bekendtgørelse nr. 572
af 22. juni 2000 i kraft og skal anvendes i forbindelse med tilsynet med de sam-
trafikaftaler, der er udfærdiget og gælder, indtil de ophæves af IT- og Telestyrel-
sen.

Af bekendtgørelsens § 6 fremgår de tilfælde, hvor en aftalepart i en aftale om
samtrafik kan rette henvendelse til Telestyrelsen, hvis aftaleparten ønsker at af-
bryde aftalen om samtrafik.  De hensyn, der kan begrunde dette, fremgår af be-
kendtgørelsens §§ 2 og 3.  Herudover kan en aftalepart i medfør af bekendtgørel-
sens § 6, stk. 2, afbryde samtrafik uden forudgående inddragelse af Telestyrelsen,
hvis det kan dokumenteres, at den anden parts trafik har forårsaget nedbrud af net
eller tjenester eller lignende, eller der er overhængende risiko herfor.
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Videre angiver bekendtgørelse nr. 853 af 28. september 2001 om standardtilbud
på samtrafikområdet, der ligeledes er i kraft i medfør af § 7, i lov nr. 450 af 10.
juni 2003 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedte m.v., at opsigel-
se af en samtrafikaftale kan ske som følge af manglende betaling eller lignende
misligholdelse af aftalen.

Herudover ses der ikke at være mulighed for at opsige en aftale om samtrafik.

IT- og Telestyrelsens bemærkninger
Efter IT- og Telestyrelsens opfattelse har lovgivningen udtømmende gjort op
med, hvornår en udbyder, der er forpligtet til at tilbyde samtrafik, kan afbryde
samtrafik.

IT- og Telestyrelsen finder således, at et standardtilbudsvilkår om ensidig og
ubetinget adgang for TDC til at opsige aftaler om samtrafik går ud over lovgiv-
ningens udtømmende adgang til afbrydelse af samtrafik, hvorfor vilkåret er i strid
med lovgivningen.

_________

I medfør af § 76, stk. 1, nr. 2, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og
forbrugerforhold på telemarkedet, jf. § 7, stk. 4, nr. 2, i lovbekendtgørelse nr. 661
af 10. juli 2003 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet træffer IT-
og Telestyrelsen hermed følgende

Afgørelse

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at følgende vilkår om opsigelse

”TDC er herudover til enhver tid berettiget til at opsige aftalen til udgangen af
en måned med et skriftligt varsel på 6 måneder.”

og tilsvarende formuleringer i de omhandlede standardtilbud vedrørende

 

adgang til transmissionskapacitet på abonnentlinjer (Bitstream Access),
anmeldt til IT- og Telestyrelsen ved brev af 28. november 2003,

 

udveksling af trafik, anmeldt til IT- og Telestyrelsen ved brev af 28.
november 2003,

 

transmissionsydelser, anmeldt til IT- og Telestyrelsen ved brev af 28.
november 2003,

 

ubestykket lyslederinfrastruktur, som anmeldt til IT- og Telestyrelsen
ved brev af 28. november 2003,

 

rå kobber, anmeldt til IT- og Telestyrelsen 14. januar 2004,

 

delt rå kobber, anmeldt til IT- og Telestyrelsen ved brev af 14. januar
2004,

 

samhusning, anmeldt til IT- og Telestyrelsen ved brev af 14. januar
2004,
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tjenesteudbyderaftaler, anmeldt til IT- og Telestyrelsen ved brev af 14.
januar 2004, og

 
gensalg fastnet, anmeldt til IT- og Telestyrelsen ved brev af 15. april
2004,

er i overensstemmelse med telelovens afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf,
jf. § 62, stk. 2, i lov nr. 418 af 31. maj 2000. TDC A/S påbydes herved at fjerne
dette vilkår om opsigelse i de nævnte standardtilbud, således at der ikke findes et
generel adgang til at opsige en aftale, indgået på baggrund af et standardtilbud,
uden særlig begrundelse.

Denne ændring skal foretages med umiddelbar virkning.

______________

IT- og Telestyrelsen har ikke med denne afgørelse taget stilling til eventuelle af-
ledte virkninger af afgørelsen i forhold til standardtilbudets øvrige bestemmelser.

IT- og Telestyrelsen imødeser at modtage reviderede standardtilbud senest ons-
dag den 28. juli 2004.

Denne afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Tele-
brugernævnet og Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen
skal i givet fald indgives skriftligt inden 4 uger efter, at denne afgørelse er med-
delt selskabet. 

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 742 af 3.
september 2002 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 4.000
kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive
opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 

Med venlig hilsen

Marianne Jøker Thorsen


