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Afgørelse vedr. ~egrænsninger i IT- og Telestyreisens kompetence i forbin-
delse med Telia'oneras klage over diskrimination i forbindelse med TDC
Mobils varsling laf højere termineringstakster dB januar 2004

Telia (siden Teli,Sonera, i det følgende blot Telia) indgav med brev af 7. juli
2003 ~lage vedr. l ikke-diskri~natio~ og vars~ingsperi~der. til IT -og T~lestyre~sen
i forbIndelse me~ TDC Moblls varslIng af højere tefffilnenngstakster, jf. § 52 1
lov nr. 418 af 31 t maj 2000 om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet
med senere ændringer (teleloven).
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CVR-nr. 26769388

Problemstillinge~ vedr. varslingsperioder er behandlet af IT -og Telestyrelsen
som en selvstæn~ig sag, jf. IT -og Telestyrelsens brev til Telia herom af 17. juli
2003, sagsnr. M'f248-12.

Til brug for beh~ndlingen af spørgsmålet om ikke-diskrimination anmodede IT-
og Telestyrelsen ITDC om selskabets bemærkninger hertil med brev af 17. juli
2003. TDC sva~de herpå med brev af7.august 2003.

Sagsbehandler

Søren Johansen

Telefon 3545 0291

Telefax 3545 0020

E-post sj@itst.dkIT -og Telestyre sen anmodede med brev af 12. august 2003 yderligere TDC om
at fremsende de ellem Telia og hhv. TDC Totalløsninger og TDC Mobil indgå-
ede aftaler om g nsidig nedsættelse af termineringstaksteme til 108 øre/min pr. l.
januar 2003. TD fremsendte med brev af 14. august 2003 denne aftale i form af
en e-mailkorres ondance fra maj 2002.

--
Sagsnr. M.2248-11. t~

Deres ref. PKS20031030-01

(137/03)

CVR-nr 1853 0740

IT -og TelestYr~sen har efterfølgende med brev og e-mail af 9. september 2003
modtaget de på ette tidspunkt ikke underskrevne tillægsaftaler af 16. oktober
2002, der efter DC's opfattelse har været gældende siden 1. januar 2003 for af.
regning af trafik mellem Telia og hhv. TDC Mobil og TDC Totalløsninger.

De endelige mel~m parterne indgåede aftaler af 4. november 2003 om gensidig
nedsættelse af te ineringstaksterne fremsendtes til IT -og Telestyrelsen af TDC
med breve af 13 november 2003.

På anmodning f a Telia afuoldtes der herudover møde i IT -og Telestyrelsen den
28. august 2003, hvor Telia fik lejlighed til at gennemgå sagen for IT -og Tele-
styrelsen. Et tils arende møde afuoldtes den 8. september 2003 mellem TDC og
IT -og Telestyre sen. IT -og Telestyrelsen mo~tog i forlængelse heraf med e-mai)
af ] 2. septembe 2003 en præsentation, som TDC fremviste under mødet med IT -

og Telestyrelsen.
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På baggrund af o enstående udarbejdede IT -og Telestyrelsen en fremstilling af
sagen, der frems dtes til parternes kommentering med breve af 8. oktober 2003.
IT -og Telestyrel en modtog parternes kommentarer med breve af 21. oktober
2003, der hver is r sendtes til modparten til kommentering med breve af 30. ok-
tober 2003. IT -o Telestyrelsen modtog Telias og TDC' s kommentarer hertil
med breve af hhv. den 11. november 2003 og 13. november 2003. IT- og Telesty-
relsen havde fon den- den 6. november 2003 -afl1oldt endnu et opklarende

møde med Telia.

På denne baggru * d fremsendte IT -og Telestyrelsen til Telia brev af 22. decem-

ber 2003, hvori d r redegjordes for sagens forløb, samt for styrelsen s foreløbige

vurdering af sage , jf. nedenfor.

I medfør af § 7, s k. 4, i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om kon-
kurrence- og for gerforhold på telemarkedet med flere love behandles denne
klage efter den hi til gældende § 52 i lov nr. 418 af 31. maj 2000. Det fremgår
således af § 7, st .3, i lov nr. 450 af 10. juni 2003, at den hidtil gældende be-
stemmelse i § 52 ortsat finder anvendelse, medmindre der i medfør af lov om
konkurrence- og orbrugerforhold på telemarkedet, som ændret ved § 1 i lov nr.
450 af 10. juni 2 03, er truffet endelig administrativ afgørelse, og forpligtelserne
for det relevante arked er trådt i kraft. Idet der ikke er truffet endelig admini-
strativ afgørelse å det for denne sag relevante marked, finder § 52 i lov nr. 418
af 31. maj 2000 a vendeIse for behandlingen af det af Telia indbragte forhold.

IT- og Telestyrelsen

Side 2

Som sagen ligger oplyst for IT -og Telestyrelsen, har Telia med breve af hhv. 30.
april 2003 og 26. uni 2003 overfor såvel TDC Mobil som TDC Tota])øsninger
(TDC som fastne operatør) indført en pris på 3 øre/min. for at føre trafik fra TDC
til Telias mobilne i transit gennem Telias fastnet. Da TDC sender al sin trafik -

såvel fastnet som mobil -via Telias fastnetcentraler, er det IT -og Telestyrelsens
forståelse af sage , at TDC har opfattet dette som en forhøjelse af Telias termine-
ringsafgift, og de or tilsvarende har varslet en forhøjelse af prisen for termine-

ring hos TDC M bil med 3 øre/min.

Telia har i forlæntelse af TDC Mobils varslingl af denne forhøjelse af selskabets
termineringsafgif klaget til IT -og Telestyrelsen over, at TDC Mobil ved at

foretage denne af iftsforhøjelse handler i strid med § 52.

Telia mener Såledt s, at selskabet i medfør af ikke-diskriminationsprincippet i §

52 er berettiget ti at indgå aftale om en termineringspris på 108 øre/min. med

TDC Mobil, da T C Mobil tilbyder denne pris til andre selskaber.

TDC Mobil er so SMP-udbyder underlagt ikke-diskriminationsforpligtelsen i

telelovens § 52. S lskabet skal således give adgang til samtrafik på objektive,
gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår. Selskabet er forpligtet til -under
tilsvarende forhal -overfor andre parter at anvende samme betingelser og vil-

kår, somselskabe tilbyder sig selv eller andre.



Af forarbejderne il § 52 fremgår det, at bestemmelsen indeholder to primære led:
-Vilkårene for to eller flere parter, der anmoder om indgåelse af en aftale om

samtrafik hos den samme part, skal som udgangspunkt være ens, hvis forhol-

deneer ens.
-lkke-diskrimi ationsprincippet kan alene finde anvendelse på hele aftaler.

Der er sålede ikke med henvisning til bestemmelsen mulighed for at foreta-
ge "cherry-pi king" af vilkår eller priser.

TDC Mobil har jed andre selskaber indgået aftale om terminering i selskabets
net til en pris på 08 øre/min. Som vilkår for denne termineringspris vil TDC
Mobils aftalepart r skulle tilbyde en tilsvarende termineringspris på 108 øre/min.

Telias krav på i hfnhOld til ikke-diskriminationsprincippet i § 52 at opnå en aftale
med TDC Mobil ro terminering till 08 øre/min. vil således forudsætte, at Telia
opfylder vilkår h rfor om at tilbyde en tilsvarende termineringspris på 108

øre/min. IT- og Telestyrelsen

Side 3

Hvorvidt der i d$konkrete sag vurderes at være tale om "tilsvarende forhold",
afhænger dog af, vorledes parterne aftalemæssigt har indrettet sig. Ifølge parter-
nes aftale er det elia A/S, der på vegne af hhv. Telias fastnet- og mobilselskab
(herefter Telia F stnet og Telia Mobil) har indgået aftale med TDC Mobil.

Imidlertid er det klart, hvorvidt Telia i denne sag skal betragtes som værende et
eller to selskaber Telia har flere gange, senest med selskabets e-mail af 15. janu-
ar 2004, anført o error IT -og Telestyrelsen, at selskabet skal betragtes som væ-
rende to selvstæn ige selskaber, idet selskabets fastnet- og mobilydelser udbydes
gennem to selvst ndige selskaber. Selskabet mener ikke, at aftaleformen kan væ-
re afgørende for, vilke rettigheder eller pligter, der følger af aftalen. Omvendt
har TDC Mobil a ført, at selskabet i partemesindbyrdes aftaleforhold anser Telia

for være et selsk b.

På denne baggru t d skal IT -og Telestyrelsen i det nedenstående redegøre for sty-
relsens foreløbig vurdering af problemstillingen, uden at dette måtte have præ-

judiciel virkning or en eventuel afgørelse i sagen.

Såfremt Te]ia be a tes som værende et samlet selskab, vi] dette efter selskabets
indførelse af den nævnte transitafgift betyde, at forholdene ikke længere er ti]sva-
rende, som kræv t i § 52. Som nævnt er det en betingelse for, at Te]ia kan opnå
en termineringsp is på 108 øre/min., at selskabet selv tilbyder en tilsvarende pris
på 108 øre/min. r terminering. Te]ias indførelse af en transitafgift i selskabets
fastnet. vil i denn sammenhæng indebære, at der er indført nye vilkår i parternes
indbyrdes forhol .TDC Mobi] vi] derfor ikke med henvisning ti] § 52 kunne til-
p]igtes at tilbyde en termineringspris på 108 øre/min., med mindre Te]ia vi] kun-
ne henvise ti] en nden aftale, hvor TDC Mobil på den ene side har en termine-
ringspris på 108 re/min., og den anden afta]epart i en sådan aftale har en ti]sva-
rende terminerin spris på 108 øre/min. samt en fastnet transitafgift som den kon-

kret af Telia indf rte.

Teleloven er imiJlertid ikke isoleret set til hin4er for, at Telia kan indføre eller
forhøje en pris f~r TDC-trafik ført eller termineret i Telias net. Det vil alene be



tyde, at betingelse~e om "tilsvarende forhold" for anvendelsen af telelovens § 52
ikke længere er tiljstede. Der vil således være tale om "cherry-picking" fra Telias

side, hvis selskab~ -under henvisning til en anden aftale, der ikke svarer til Te-
lias -vil kræve en terrnineringspris på 108 øre/min. hos TDC Mobil samtidig
med, at selskabet rhøjer priserne i eget net.

Er Telia således atl betragte som værende et selskab, vil TDC Mobil efter IT -og
Telestyrelsens um~ddelbare vurdering derfor ikke have handlet i strid med ikke-
diskriminationspripcippet, med mindre Telia vil kunne henvise til en anden afta-
le, hvor TDC Mo~il på den ene side har en termineringspris på 108 øre/min., og
den anden aftalep~ i en sådan aftale har en tilsvarende termineringspris på 108
øre/min. samt en f~stnet transitafgift som den konkret af Telia indførte.

Betra tes Telia i .dIertid som værende to selskaber -hhv. et fastnet og et mobil-
selskab -vil vurd ringen af, om TDC Mobil har handlet i strid med § 52, kunne
falde anderledes u~. Den af Telia indførte transitafgift relaterer sig således kun til
trafik ført i Telias ~astnet, og vil- hvis Telia betragtes som værende to selskaber

-ikke Umiddelb1 have nogen betydning for den aftale om gensidig nedsættelse
af termineringspri en till 08 øre/min., som var indgået mellem TDC Mobil og

Telia Mobil.

IT- og Telestyrelsen

Side 4

Dette vil betyde, Jt da Telia Mobil i dette tilfælde ikke har hævet nogen afgifter
overfor TDC Mo~l, vil TDC Mobil med henvisning til tilsvarende aftaler, jf. §
52, være forpligtet til at tilbyde Telia Mobil en termineringsafgift på 108
øre/minut, sålæng~ Telia Mobil selv tilbyder den samme termineringspris.

Er Telia således at betragte som værende to selskaber, vil TDC Mobil efter IT -og

TeJestyrelsens um ddelbare vurdering ved en forhøjelse af termineringsafgiften

formentlig handle i strid med prjncippet om ikke-diskrimination.

Spørgsmålet om, vorvidt Telia i denne sag skal betragtes som værende et samlet
eller hhv. et fastn t og et mobil selskab, er således afgørende for IT -og Telesty-
rejsens vurdering f sagen. Som nævnt i IT -og Telestyrelsens brev til Telia af 22.
december 2003 k n dette spørgsmål ifølge IT -og Telestyrelsens vurdering imid-
lertid kun besvare gennem en forto]kning af parternes aftaler. IT -og Telestyre]-
sen har imidlertid ikke kompetence ti] at foretage en sådan aftaleretlig fortolk-

ning.
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På baggrund af d ovenfor nævnte begrænsninger i JT -og Te]estyre]sens kom-
petence, anmode e styre]sen med brev af 22. december 2003 Telia om at med-
dele styrelsen, o selskabet, forinden styrelsen kunne træffe afgørelse i sagen,
ville søge partern s indbyrdes aftaleforhold afk]aret -evt. via de privatretlige
tvistbilæggelsesm kanismer, som parterne i det aktuelle aftalekompleks indbyr-
des har aftalt at a vende -ejler om styrelsen skul]e afslutte sagen på det forelig-

gende grundlag.



Telia svarede på I~ og Telestyrelsens anmodning med brev af 22. december
2003, hvori selska et meddelte styrelsen, "at der på det foreliggende grundlag
ønskes en formel gøreise i sagen snarest muligt".

IT -og Telestyrelsfn henvendte sig den 8. januar 2004 telefonisk til Telia med
henblik på en afklrring af, hvorledes selskabets brev til styrelsen skulle opfattes.

Telia har efterføl~ende pr. e-mail af 15. januar 2004 oplyst, at TeliaSonera ikke
har taget endeligIilling til, om selskabet vil gå videre med en afklaring af, om
selskabet i denne ag skal betragtes som værende et samlet selskab eller to selv-
stændige selskabe .

Telias aftalemæss~ge stilling i denne sag er dermed ifølge IT -og Telestyrelsens
vurdering fortsat ~kke afklaret. Det er således fortsat IT -og Telestyrelsens vurde-
ring, at det, da paherne ikke er nået til enighed herom, ikke uden en fortolkning
af parternes aftal~ kan lægges til grund, om Telia i denne sag skal betragtes som
værende et samle, selskab eller to selvstændige selskaber.

IT- og Telestyrelsen

Side 5

Da Telia ikke eft~ IT -og Telestyrelsens anmodning herom af 22. december 2003
har søgt spørgsm let om selskabets aftalemæssige stilling i denne sag afklaret,
men desuagtet h anmodet om en formel afgørelse i sagen, skal IT -og Telesty-
relsen på denne b ggrund i det følgende træffe afgørelse vedrørende styreIsens

manglende komp~ tence til at foretage den for sagens afgørelse nødvendige for-
tolkning af paTte es aftale og dermed mulighed for at kunne træffe afgørelse i
den af Telia indb agte sag vedr. TDC Mobils mulige diskrimination i forbindelse
med dette selska~s varsling af højere termineringstakster.

IT -ogTelestyrel~en skal således træffe følgende

AFGØRELSE:
iDa IT -og Teles relsen ikke har kompetence til at foretage den for sagens

afgørelse nødve dige fortolkning af parternes aftale, ser styrelsen ser sig ik-

ke på det forelig~ ende grundlag i stand til at træffe afgørelse vedrørende
TeliaSoneras kJ ge af 7. juli 2003 over diskrimination i forbindelse med
TDC Mobils var ling af højere termineringstakster.

IT -og Telestyrel~ens afgørelse kan påklages til Ministeren for Videnskab, Tek-
nologi og Udviklrg, Bredgade 43, ] 260 København K.
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TeJia anfører S01ovenfor nævnt i selskabets e-maiJ til IT -og TeJestyrelsen af
15. januar 2004, t sejskabet "ikke har tag'et endelig stilling til, om selskabet vil
gå videre med en ajklaring af, om selskabet i denne sag skal betragtes som væ-
rende et samlet s lskab eller to selvstændige selskaber".

Hertil skal IT -og Telestyrelsen bemærke, at hvis parterne måtte nå til enighed
om Telias aftale~æssige stilling i de for denne sag relevante aftaler mellem par-



terne, vil sagen u~iddelbart kunne genoptages med henblik på en hurtig afgørelse
af det af Telia in~ragte forhold.

TPC NS modtagt kopi af denne afgørelse samt af Telias brev til IT -og Telesty-
relsen af 22. dece her 2003, IT -og Telestyrelsens telefonnotat af 8. januar 2004
samt af Telias be ærkninger hertil af 15. januar 2004,

~=:{r;;:r- n- og Telestyrelsen

Side 6


