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Høring i EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst
og forbrugerspørgsmål vedr. Kommissionens forslag til
forordning omhandlende reduktion af omkostningerne
ved udrulning af bredbånd (COM(2013) 147 final)
Teleindustrien (TI) har modtaget EU-specialudvalgtes høring af Kommissionens
forslag til forordning af 26. marts omhandlende reduktion af omkostningerne ved
udrulning af bredbånd (Forslaget).
Med udgangspunkt i den markedsbaserede danske bredbåndsstrategi finder TI, at
forslaget er et værdifuldt bidrag til regeringens bestræbelser på at fremme
udrulning af højhastighedsbredbånd bl.a. ved at reducere omkostninger.
TI finder derfor, at forslaget bør støttes fra dansk side og specielt skal fra dansk
side følgende punkter fastholdes som centrale elementer:
1. Symmetrisk adgang til alle netoperatørers infrastruktur på rimelige vilkår
som beskrevet i artikel 3, stk. 2-4. TI finder, at disse bestemmelser udgør et
hensigtsmæssigt og proportionalt supplement til bestemmelserne i de
relevante teledirektiver om adgang til passiv infrastruktur.
2. Gennemsigtighed i form adgang til relevante oplysninger via en central
dokumentations tjeneste og i særdeleshed med efterlevelse af de i artikel 4,
stk. 2-6 og 9 angivne tidsfrister. TI finder, at forslaget i tilstrækkeligt omfang
tager hensyn til tilstedeværelse af eksisterende informationssystemer og procedurer, således at der ikke pålægges dobbeltarbejde.
3. Forpligtigelsen til at der i nybyggeri og i forbindelse med større
renovationsarbejde skal etableres 'bygningsinternt udstyr' som fastlagt i
artikel 7 samt symmetrisk adgangsforpligtigelser for udbydere af

elektroniske kommunikationsnet på rimelige vilkår som fastlagt i artikel 8. TI
vurderer, at det er et proportionalt og hensigtsmæssigt krav, men at enkelte
komponenter bør tydeliggøres.

Disse 3 elementer og ikke mindst ovennævnte punkt 3 vil direkte understøtte
fremtidig udrulning af bredbånd både fastnet og mobil.
Netop mht. punkt 3 ovenfor vil TI dog foreslå, at der fra dansk side på følgende
to punkter arbejdes på en præcisering og tydeliggørelse for at sikre den optimale
effekt:
a. Definition/omfang af begrebet 'højhastighedsforberedt bygningsintern fysisk
infrastruktur, der når frem til nettermineringspunkterne' (Artikel 7 stk. 1).
Dette begreb er i artikel 2 defineret som:'fysisk infrastruktur i bygninger,
som er beregnet til at indeholde elementer af højhastighedsnet til elektronisk
kommunikation', men det er uklart, om 'elementer' blot dækker over en
forpligtigelse til at stille kun passiv infrastruktur til rådighed eller om det
også omfatter en forpligtigelse til at stille ikke-aktiverede bygningsinterne
net til rådighed.
TI vurderer, at den sidstnævnte fortolkning bedst modsvarer forpligtigelsen
til i andet end en-familie huse at etablere og give adgang til krydsfelt for
netoperatører (artikel 7.2 hhv. artikel 8.1) og TI anmoder om, at der fra dansk
side arbejdes for en sådan præcisering. Ligeledes bør der fremgå, at
adgangsforpligtigelsen omfatter såvel trådbårne som trådløse interne
bygningsnet.
b. Forslagets bestemmelser vedr. bygningsinternt udstyr retter sig mod
'bygninger på slutbrugerens område' (Artikel 7 stk. 1). TI vil imidlertid pege
på, at der kan være behov for også eksplicit at inkludere bygninger med
offentlig adgang eksempelvis butikscentre, undervisningsinstitutioner,
trafikcentre, idrætsfaciliteter etc.
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