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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 11. september 2013 

om enhetlige likebehandlingsforpliktelser og kostberegningsmetoder for å fremme konkurransen og 

bedre klimaet for bredbåndsinvesteringer 

(2013/466/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ramme-

direktiv)(1), særlig artikkel 19 nr. 1, 

under henvisning til uttalelser fra Sammenslutningen av 

europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommuni-

kasjon (BEREC) og Kommunikasjonskomiteen (COCOM), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å stimulere til nyskaping og øke produktiviteten, 

sysselsettingen og konkurranseevnen, og i siste instans 

skape økonomisk vekst og nå målene i Europa 2020-

strategien, er det svært viktig å videreutvikle EUs indre 

marked for elektroniske kommunikasjonsnett og  

-tjenester, ikke minst ved å bygge ut høyhastighets-

internett. Kommisjonen, nasjonale regule-

ringsmyndigheter (NRA) og BEREC bidrar til 

utviklingen av det indre marked for elektronisk kom-

munikasjon ved å utarbeide felles metoder for en 

enhetlig anvendelse av rammereglene som ble fastlagt 

ved direktiv 2002/21/EF (rammereglene). 

2) Utbyggingen av høyhastighetsbredbånd er svært viktig 

for å oppnå investeringer, sysselsetting og et generelt 

økonomisk oppsving i Unionen. Kommisjonen og Det 

europeiske råd har derfor satt opp ambisiøse mål for 

utbyggingen av høyhastighetsbredbånd, som en del av 

Unionens digitale dagsorden for Europa (DAE) – ett av 

flaggskipinitiativene i Europa 2020. 

3) Ett av de sentrale målene i den digitale dagsordenen for 

Europa er utbyggingen av neste generasjon aksessnett 

(NGA-nett). Den digitale dagsordenen for Europa har 

som formål å støtte de betydelige investeringene som vil 

bli nødvendige i årene som kommer. Denne 

rekommandasjon har som formål å fremme effektiv 

investering og nyskaping i nye og bedre infrastrukturer, 

samtidig som behovet for å opprettholde en effektiv 

konkurranse blir ivaretatt, noe som på lengre sikt 

stimulerer til investering. Denne rekommandasjon har 

som formål: i) å sikre likeverdige vilkår ved anvendelse 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 251 av 21.9.2013,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informa-

sjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 44. 

(1) EUT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 

av strengere regler for likebehandling, ii) å fastsette 

forutsigbare og stabile regulerte engrospriser for tilgang 

via kobber, samt iii) å gi økt visshet om forhold som kan 

tilsi at det ikke pålegges regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet for NGA-tjenester. Økt juridisk og 

reguleringsmessig forutsigbarhet bør bidra ytterligere til 

å utløse nødvendig investering på kort og mellomlang 

sikt. 

4) Det er svært viktig å skape reguleringsmessig forut-

sigbarhet for å fremme effektiv investering og nyska-

ping i ny og bedre infrastruktur. Om investorene skal få 

nødvendig tillit til å utforme langsiktige forretnings-

planer, er det helt avgjørende å følge en enhetlig og 

stabil reguleringsmetode over tid. For å gi nødvendig 

forutsigbarhet over et lengre tidsrom, dvs. ut over det 

tidsrom som dekkes av en enkelt markedsanalyse, bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter, i sine bestemmelser 

om avhjelpende tiltak innenfor rammereglene, så langt 

som mulig klargjøre hvordan forutsigbare endringer i 

markedsforholdene vil kunne påvirke de aktuelle 

avhjelpende tiltakene. 

5) Under vurderingen av utkast til tiltak som er meldt til 

Kommisjonen i henhold til artikkel 7 i direktiv 2002/ 

21/EF kom det fram at det fremdeles er betydelige 

forskjeller innenfor Unionen med hensyn til anven-

delsen av forpliktelser til likebehandling i henhold til 

artikkel 10 og forpliktelser knyttet til priskontroll og 

kostnadsregnskap i henhold til artikkel 13 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF(2) for 

markedet for tilgang til nettinfrastruktur i engrosleddet 

(marked 4) og markedet for bredbåndstilgang i 

engrosleddet (marked 5) som nevnt i kommisjons-

rekommandasjon 2007/879/EF(3).  

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om 

tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett 

og tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet) (EFT L 108 av 

24.4.2002, s. 7). 

(3) Kommisjonsrekommandasjon 2007/879/EF av 17. desember 2007 

om relevante produkt- og tjenestemarkeder i sektoren for elektronisk 

kommunikasjon som kan bli underlagt forhåndsregulering i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om felles 

rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rekommandasjon om relevante markeder) (EUT L 344 av 

28.12.2007, s. 65). 
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6) De reguleringsmessige forpliktelser som er pålagt i 

henhold til artikkel 10 i direktiv 2002/19/EF varierer 

fremdeles betydelig innenfor Unionen, selv når de 

underliggende markedsproblemene er sammenlignbare. 

Samtidig som stadig flere nasjonale regule-

ringsmyndigheter i den senere tid har overveid en mer 

detaljert anvendelse av en generell forpliktelse til 

likebehandling ved å benytte nøkkelindikatorer for 

ytelse og sikre helt likeverdig tilgang, viser de utkast til 

tiltak som er meldt til Kommisjonen i henhold til 

artikkel 7 i direktiv 2002/21/EF at nasjonale regule-

ringsmyndigheter har svært ulik tilnærming med hensyn 

til denne forpliktelsens virkeområde, anvendelse, 

samsvarskontroll og håndheving, ikke minst med 

hensyn til hvilken likeverdighetsmodell som er valgt 

(dersom en slik modell i det hele tatt anvendes). 

7) På samme måte varierer reguleringsmessige forpliktel-

ser med hensyn til prissetting for tilgang i henhold til 

artikkel 13 i direktiv 2002/19/EF i marked 4 og 5 også 

betydelig mellom Unionens medlemsstater, selv når 

disse ulikhetene ikke kan forklares med underliggende 

forskjeller i nasjonale forhold. I den forbindelse har 

Kommisjonen, i henhold til den myndighet den er gitt i 

artikkel 7 i direktiv 2002/21/EF, til stadighet oppfordret 

nasjonale reguleringsmyndigheter sterkt til i) å benytte 

hensiktsmessige kostberegningsmetoder og sikre 

enhetlig prissetting for tilgangsprodukter langs samme 

verdikjede for å ivareta prinsippet om investerings-

stigen, ii) å anvende den aktuelle kostmodellens 

prinsipper på en enhetlig måte på alle relevante inndata 

og iii) å innse at det er viktig å benytte kostnadene ved 

et moderne, effektivt nett til å fastsette prisene for 

tilgang. 

8) De betydelige forskjellene i de reguleringsmetoder 

nasjonale reguleringsmyndigheter har valgt for disse to 

avhjelpende tiltakene hemmer utviklingen av det indre 

marked for elektroniske kommunikasjonsnett og  

-tjenester, og vanskeliggjør dermed potensielt store 

velferdsgevinster for økonomien som helhet. Forskjel-

lene skaper reguleringsmessig usikkerhet og fører til en 

lite enhetlig regulering av tilgangen, og begrenser 

dermed mulighetene for å oppnå stordriftsfordeler. 

9) Dersom det finnes en SMP-operatør i marked 4 og/eller 

5, bør det anvendes et sett med avhjelpende tiltak i 

samsvar med prinsippene omhandlet i direktiv 

2002/19/EF, og særlig artikkel 8 nr. 4. Avhjelpende 

tiltak omhandlet i denne rekommandasjon må anvendes 

i samsvar med prinsippene i direktiv 2002/21/EF og 

2002/19/EF. 

10) Denne rekommandasjon er forenlig med kommisjons-

rekommandasjon 2010/572/EU(1) og bygger på Kommi-

sjonens veiledning om anvendelsen av de særlige 

forpliktelser i rammereglene som er omhandlet i 

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2010/572/EU av 20. september 2010 

om regulert tilgang til neste generasjon aksessnett (NGA) (EUT  

L 251 av 25.9.2010, s. 35). 

rekommandasjon 2010/572/EU. Den angir for eksempel 

mer detaljert når kostnadsorientert tilgang i engrosleddet 

til NGA-bredbånd kan være unødvendig, som fastsatt i 

nr. 36 i rekommandasjon 2010/572/EU, og angir 

scenarioer der fastsatte tiltak for å beskytte konkurran-

sen bør føre til at nasjonale reguleringsmyndigheter 

avviker fra det generelle prinsippet om kostnadsorientert 

NGA-tilgang, som nevnt i nr. 5 i rekommandasjon 

2010/572/EU. Dette innebærer at det bør tas hensyn til 

prinsippene omhandlet i denne rekommandasjon, særlig 

i betraktning 25–28, betraktning 49 og 50, samt nr. 58 

ved fortolkningen av begge rekommandasjoner. 

11) Denne rekommandasjon tar også opp spørsmål som ikke 

er behandlet i rekommandasjon 2010/572/EU, for 

eksempel en enhetlig anvendelse av artikkel 10 i 

direktiv 2002/19/EF og en enhetlig metode til å beregne 

engrospriser for tilgang via kobber. 

ANVENDELSE AV EN FORPLIKTELSE TIL 

LIKEBEHANDLING 

Å sikre likeverdig tilgang 

12) Et av de største hindrene for å kunne utarbeide reelt like 

vilkår for dem som søker om tilgang til elektroniske 

kommunikasjonsnett, er preferansebehandling av 

foretak i etterfølgende ledd, for eksempel detaljistleddet, 

hos en vertikalt integrert operatør med sterk markeds-

stilling (SMP-operatør), ved forskjellsbehandling på pris 

og andre former for forskjellsbehandling (for eksempel 

forskjellsbehandling med hensyn til tjenestenes kvalitet, 

tilgang til informasjon, uthalingstaktikk, urimelige krav 

og strategisk utforming av vesentlige produkt-

egenskaper). I den forbindelse er det særlig vanskelig å 

avdekke og rette opp forskjellsbehandling som ikke 

handler om pris ved at det kun anvendes en generell 

forpliktelse til likebehandling. Det er derfor viktig å 

sikre at tilgangen er reelt likeverdig ved å anvende 

forpliktelsene til likebehandling strengt og benytte 

effektive metoder til å kontrollere og sikre at de blir 

overholdt. 

13) Kommisjonen har sett at nasjonale regule-

ringsmyndigheter har valgt nokså forskjellige regule-

ringsmetoder til å håndtere og hindre forskjells-

behandling som ikke handler om pris. Kommisjonen 

anser at likeverdige innsatsfaktorer (Equivalence of 

inputs, EoI) i prinsippet er den sikreste metoden til å 

oppnå et effektivt vern mot forskjellsbehandling, 

ettersom de som søker om tilgang vil kunne konkurrere 

med den vertikalt integrerte SMP-operatørens foretak i 

etterfølgende ledd ved å benytte nøyaktig de samme 

regulerte produktene i engrosleddet, til samme priser og 

med samme transaksjonsprosesser. Dessuten er EoI, i 

motsetning til likeverdig resultat (Equivalence of 

Output, EoO), bedre egnet til å gi innsyn og løse 

problemet med asymmetrisk informasjon.  
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14) Nasjonale reguleringsmyndigheter skal i henhold til 

artikkel 8 nr. 4 i direktiv 2002/19/EF sikre at regule-

ringsmessige forpliktelser som pålegges når det fastslås 

at en operatør har en sterk markedsstilling, er basert på 

det identifiserte problemet, og at de er forholdsmessige i 

lys av artikkel 8 nr. 5 i direktiv 2002/21/EF, særlig 

artikkel 8 nr. 5 bokstav b). Å sørge for regulerte 

innsatsfaktorer i engrosleddet på et EoI-grunnlag vil 

sannsynligvis medføre høyere kostnader knyttet til 

overholdelse enn mindre strenge forpliktelser til 

likebehandling, som følge av nødvendige systemtil-

pasninger. Dessuten vil en SMP-operatør ikke bli i stand 

til å utnytte enkelte vertikale synergier, ettersom den 

bare ville få lov til å benytte de samme engrosprodukter 

som den leverer eller tilbyr til sine konkurrenter. Høyere 

kostnader knyttet til overholdelse bør imidlertid holdes 

opp mot fordelene ved en sterkere konkurranse i 

etterfølgende ledd. 

15) Det er mindre sannsynlig at krav til SMP-operatøren om 

å levere eldre kobberbaserte innsatsfaktorer i engros-

leddet via eksisterende systemer på et EoI-grunnlag gir 

tilstrekkelige nettofordeler til å bestå en forholds-

messighetsprøve, grunnet høyere kostnader ved å endre 

utformingen av eksisterende støttesystemer til levering 

og drift for å bringe dem i samsvar med EoI. På den 

andre siden er det sannsynlig at krav til SMP-operatøren 

om å levere NGA-innsatsfaktorer i engrosleddet, som i 

mange tilfeller leveres via nye systemer, på et EoI-

grunnlag gir tilstrekkelige nettofordeler og derfor er 

forholdsmessige, ettersom differansekostnadene ved å 

sikre at nybygde systemer er i samsvar med EoI er 

relativt lavere. Før SMP-operatøren leverer nye 

innsatsfaktorer til sine foretak i etterfølgende ledd, bør 

den kunne bygge inn EoI allerede under utformingen av 

nye produkter til en kostnad som står i forhold til dette. 

16) Fordi det kan bli høye kostnader knyttet til overholdelse, 

kan det være urimelig å kreve at SMP-operatøren 

anvender EoI på hvert eneste ledd i verdikjeden. Derfor 

må nasjonale reguleringsmyndigheter først finne det nivå 

der innføring av EoI ut fra nasjonale forhold ville være 

mest til gagn for konkurranse og nyskaping, og deretter 

vurdere om EoI ville være hensiktsmessig og 

forholdsmessig også på andre nivåer. Ettersom EoI kan gi 

raskere nyskaping i detaljistmarkedet, bør EoI i prinsippet 

innføres på lavest mulig nettnivå der konkurransen vil 

være effektiv og kunne opprettholdes på lengre sikt.  

I medlemsstater med mange små SMP-operatører kan det 

være urimelig å innføre EoI for hver enkelt operatør. 

17) Dersom nasjonale reguleringsmyndigheter kommer til at 

det er urimelig med en forpliktelse til å levere regulerte 

innsatsfaktorer i engrosleddet på EoI-basis, bør det 

anvendes en EoO-modell, som sikrer at innsatsfaktorer i 

engrosleddet som leveres til alternative operatører – selv 

om de ikke benytter de samme systemer og prosesser – 

har funksjoner og priser som kan sammenlignes med 

dem som den vertikalt integrerte SMP-operatøren selv 

bruker. 

18) En beslutning om å innføre EoI, når det er hensikts-

messig, berettiget og forholdsmessig, og etter samråd i 

samsvar med artikkel 6 og 7 i direktiv 2002/21/EF, er en 

forpliktelse til likebehandling i henhold til artikkel 10 i 

direktiv 2002/19/EF, uten at dette skal berøre: i) en 

eventuell beslutning om å pålegge plikt til funksjonell 

atskillelse i henhold til artikkel 13a i direktiv 

2002/19/EF når en nasjonal reguleringsmyndighet 

kommer til at de aktuelle forpliktelsene (herunder 

forpliktelser til likebehandling, f.eks. EoI) ikke har ført 

til effektiv konkurranse, ii) en frivillig atskillelse i 

samsvar med artikkel 13b i direktiv 2002/19/EF, og iii) 

en analyse av konkurransevilkårene på de områder som 

omfattes av felles utbygging av fibernett til hjemmet 

(FTTH), som er anbefalt i nr. 28 i rekommandasjon 

2010/572/EU. 

19) Volumrabatter og/eller avtaler om prissetting for 

langsiktig tilgang er et viktig verktøy til å fremme 

NGA-investering, særlig når bruken blant forbrukerne 

fremdeles er begrenset, og kan være forenlig med en 

EoI- og EoO-metode. Men for å sikre at effektive 

konkurrenter kan komme inn på markedet, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter bare godta at SMP-operatører 

gir volumrabatt til sine egne foretak i etterfølgende ledd, 

for eksempel detaljistleddet, dersom de ikke overskrider 

den største volumrabatten tilbudt i god tro til 

tredjeparter som søker om tilgang. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter bør også bare godta avtaler om 

prissetting for langsiktig tilgang mellom SMP-

operatører og deres egne foretak i etterfølgende ledd, for 

eksempel detaljistleddet, dersom de ikke overskrider 

den største rabatten for langsiktig tilgang tilbudt i god 

tro til tredjeparter som søker om tilgang. 

Å sikre at SMP-operatørens nye sluttbrukertilbud som 

et minimum er teknisk reproduserbar 

20) Uavhengig av nøyaktig hvilken likeverdighetsmodell 

den nasjonale reguleringsmyndigheten velger å innføre, 

er det, når den nasjonale reguleringsmyndigheten 

beslutter at en forpliktelse til likebehandling i henhold 

til artikkel 10 i direktiv 2002/19/EF er hensiktsmessig, 

forholdsmessig og objektivt begrunnet, viktig for å 
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oppnå like vilkår å sørge for at andre operatører som 

søker om tilgang kan reprodusere SMP-operatørens 

sluttbrukertilbud teknisk på grunnlag av de regulerte 

innsatsfaktorer i engrosleddet som de mottar. Selv om 

nasjonale reguleringsmyndigheter ikke behøver å 

fastsette i detalj nøyaktig hvordan de aktuelle tilgangs-

produktene i engrosleddet skal utformes, bør de sørge 

for at det gjennomføres en undersøkelse av teknisk 

reproduserbarhet i forbindelse med en ny tjeneste eller 

pakke til sluttbruker, der en rekke faktorer undersøkes. 

21) Når nasjonale reguleringsmyndigheter gjennomfører en 

undersøkelse av teknisk reproduserbarhet eller vurderer 

resultatene av en undersøkelse som SMP-operatøren har 

gjennomført, bør de også ta hensyn til faren for 

monopolisering i markedet i etterfølgende ledd som 

følge av det nye tilbudet, og innvirkningen på 

nyskaping. For eksempel bør det aktuelle tilgangs-

produktet i engrosleddet, i rimelig tid før SMP-

operatøren lanserer sluttbrukertilbudet, være tilgjengelig 

for operatører som søker om tilgang for å unngå en 

urimelig tidsmessig fordel for SMP-operatøren, etter-

som en effektiv alternativ operatør trenger å utvikle og 

tilpasse sine egne systemer og prosesser for å kunne 

tilby en ny, konkurransedyktig tjeneste til sluttbruker. 

22) Ettersom det er viktig av hensyn til konkurransen å sikre 

teknisk reproduserbarhet, er det helt avgjørende at den 

regulerte SMP-leverandøren ser til at nye sluttbruker-

tilbud er teknisk reproduserbare både før og etter at de 

lanseres. En undersøkelse av teknisk reproduserbarhet 

kan derfor gjennomføres før og etter lansering av et nytt 

sluttbrukertilbud, alt etter når den nasjonale regule-

ringsmyndigheten mener det er hensiktsmessig. Dersom 

en nasjonal reguleringsmyndighet har begrenset 

mulighet for å offentliggjøre SMP-operatørens 

forretningsdata på grunn av nasjonale bestemmelser om 

fortrolig behandling, kan for eksempel den nasjonale 

reguleringsmyndigheten velge å utføre en undersøkelse 

av teknisk reproduserbarhet etter at tjenestene til 

sluttbruker er lansert. 

KONTROLL MED AT FORPLIKTELSENE TIL 

LIKEBEHANDLING ER OPPFYLT 

Nøkkelindikatorer for ytelse 

23) På grunn av manglende innsyn til å kunne sammenligne 

kvaliteten på den tjeneste SMP-operatøren leverer til seg 

selv, og kvaliteten på den tjeneste den leverer til 

tredjeparter som søker om tilgang, er det ofte vanskelig 

å avdekke forskjellsbehandling og dermed også å 

håndheve likebehandling i samsvar med artikkel 10 i 

direktiv 2002/19/EF. Nøkkelindikatorer for ytelse (KPI) 

er det beste verktøyet til å avdekke mulig for-

skjellsbehandling og gi økt innsyn i forbindelse med 

leveransen av og kvaliteten på SMP-operatørens 

regulerte tilgangsprodukter i engrosleddet i de aktuelle 

markedene. For å gi økt innsyn og tillit i markedet kan 

nasjonale reguleringsmyndigheter, gjennom hensikts-

messige bransjefora, lette avtaler om detaljerte 

nøkkelindikatorer for ytelse mellom SMP-operatøren og 

tredjeparter som søker om tilgang, og sørge for at disse 

indikatorene gjennomgås og offentliggjøres på en måte 

som gjør at mulig forskjellsbehandling kan avdekkes på 

et tidlig tidspunkt. Nøkkelindikatorene for ytelse bør 

knyttes til hovedvirksomheten i alle faser av leverings-

syklusen, dvs. bestillingsprosessen, levering av tjenes-

ten, tjenestens kvalitet – herunder feil og feilrettingstid – 

samt migrering mellom ulike regulerte innsatsfaktorer i 

engrosleddet for operatører som søker om tilgang. 

Tjenestenivåavtaler og tjenestenivågarantier 

24) For å gi full sikkerhet for likebehandling bør nøkkel-

indikatorer for ytelse suppleres med tjenestenivåavtaler 

(SLA) og tjenestenivågarantier (SLG). Tjenestenivå-

avtaler sikrer at kvaliteten på tjenester levert til 

operatører som søker om tilgang er som avtalt, mens en 

tilsvarende tjenestenivågaranti kan hindre forskjells-

behandling. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør være 

tett involvert i arbeidet med å utarbeide tjenesteni-

våavtaler, for eksempel ved å godkjenne avtaler 

utarbeidet av SMP-operatøren som en del av et regulert 

standardtilbud. 

KOSTBEREGNINGSMETODE 

Anbefalt kostberegningsmetode 

25) For å nå målene i rammereglene er det hensiktsmessig 

med en kostberegningsmetode som gir tilgangspriser som 

så langt det er mulig gjenspeiler forventede priser i et 

marked med effektiv konkurranse. En slik kost-

beregningsmetode bør være basert på et moderne og 

effektivt nett, avspeile behovet for stabile og forutsigbare 

engrospriser for tilgang via kobber over tid som motvirker 

store prissvingninger og prissjokk, for å gi en tydelig 

investeringsramme og kunne skape kostnadsorienterte 

engrospriser for tilgang via kobber som fungerer som 

referanse for NGA-tjenester, samt gjøre det mulig å 

håndtere virkningene av reduserte volum som følge av 

overgang fra kobbernett til NGA-nett på en 

hensiktsmessig og helhetlig måte, dvs. unngå en kunstig 

økning av engrospriser for tilgang via kobber som ellers 

ville bli oppfattet som en følge av at kunder bytter til 

SMP-operatørens NGA-nett.  
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26) Dekning av kostnader er et nøkkelprinsipp i en kost-

beregningsmetode. Det sikrer at operatørene kan dekke 

faktisk påløpte kostnader og få tilfredsstillende 

avkastning av investert kapital. 

27) En kostberegningsmetode som gir det rette signalet om 

«bygg eller kjøp» gir god balanse mellom det å sikre 

effektiv tilgang, og tilstrekkelige tiltak som stimulerer 

til investering, og framfor alt til å bygge ut NGA-nett og 

dermed levere nye og raskere bredbåndstjenester av 

høyere kvalitet. 

28) Den anbefalte kostberegningsmetoden bør sikre innsyn 

og enhetlighet innenfor Unionen. Den bør også sikre at 

det tas høyde for særlige nasjonale forhold innenfor 

rammen av en enhetlig modell. 

29) Kostberegningsmetoden BU LRIC + («Nedenfra-og-

opp»-modellen for langsiktig differansekostnad pluss) 

er den metode som best oppfyller disse vilkårene når det 

gjelder å fastsette prisene for regulerte tilgangstjenester i 

engrosleddet. Ved denne metoden modelleres diffe-

ransekostnadene knyttet til kapital (herunder kostnader 

som ikke kan gjenvinnes, såkalte «sunk costs») og drift 

som skal dekkes av en hypotetisk, effektiv operatør ved 

levering av alle tilgangstjenester, pluss et påslag for ren 

dekning av felles kostnader. BU LRIC +-metoden gjør 

det derfor mulig å få dekket alle faktisk påløpte 

kostnader. 

30) Med BU LRIC +-metoden beregnes forventede 

dagsverdikostnader (dvs. basert på den nyeste 

teknologien, forventet etterspørsel, osv.) som en effektiv 

nettoperatør ville få ved å bygge opp et moderne nett i 

dag som kan levere alle etterspurte tjenester. BU LRIC 

+-metoden gir derfor korrekte og effektive signaler for 

tilgang. 

31) Når kabelnett, fibernett (FttX) og i mindre utstrekning 

mobile nett (særlig LTE-mobilnett) konkurrerer mot 

kobbernett, reagerer SMP-operatørene med å 

oppgradere sine kobbernett og gradvis erstatte dem med 

NGA for å kunne ta opp konkurransen. Ettersom ingen 

operatør i dag vil bygge et rent kobbernett, beregnes 

med BU LRIC +-metoden dagsverdikostnader ved å 

bygge ut et effektivt og moderne NGA-nett. 

32) Et slikt effektivt NGA-nett vil helt eller delvis bestå av 

optiske elementer, avhengig av nasjonale forhold, og 

bør kunne nå målene i den digitale dagsordenen for 

Europa når det gjelder båndbredde, dekning og bruk. 

33) Den underliggende konkurransen, og framfor alt 

hvorvidt eiendelene er reproduserbare, avspeiles best 

ved å verdsette eiendelene i et slikt NGA-nett til 

dagsverdikostnader. 

34) Til forskjell fra eiendeler som teknisk utstyr og 

overføringsmedium (for eksempel fiber), er 

anleggseiendeler (for eksempel kabelrør, grøfter og 

master) eiendeler som sannsynligvis ikke vil bli 

reprodusert. Teknologisk utvikling, konkurransenivå og 

etterspørsel i detaljistleddet forventes ikke å gjøre det 

mulig for alternative operatører å bygge ut en parallell 

anleggsinfrastruktur, og i hvert fall ikke når den eldre 

anleggsstrukturen kan brukes på nytt til å bygge ut et 

NGA-nett. 

35) I den anbefalte kostberegningsmetoden verdsettes den 

reguleringsmessige eiendelsbasen (RAB), som svarer til 

de eldre ombrukbare anleggseiendelene til dagsverdi-

kostnader, der det tas hensyn til eiendelenes tilbakelagte 

økonomiske levetid, og dermed til de kostnader som den 

regulerte SMP-operatøren allerede har fått dekket. 

Denne metoden gir effektive markedsadgangssignaler 

ved beslutninger om «bygg eller kjøp», og motvirker 

faren for overdekning av kostnader til eldre ombrukbar 

anleggsinfrastruktur. En overdekning av kostnader er 

ikke berettiget for å sikre effektiv adgang og 

opprettholde stimulering til å investere, ettersom 

byggealternativet ikke er økonomisk gjennomførbart for 

denne kategorien eiendeler. 

36) Indekseringsmetoden vil bli benyttet til å beregne 

dagsverdikostnader for det RAB-grunnlag som svarer til 

de eldre ombrukbare anleggseiendelene. Denne metoden 

er å foretrekke fordi den er praktisk, robust og åpen. 

Den vil baseres på tidligere utgiftsdata, akkumulert 

avskrivning og avhending av eiendeler, i den grad de er 

tilgjengelige i den regulerte SMP-operatørens lovfestede 

og reguleringsmessige regnskaper og årsberetninger, 

samt på en offentlig tilgjengelig prisindeks, for 

eksempel sluttbrukerprisindeksen. 

37) Derfor vil den opprinnelige RAB, som svarer til de eldre 

ombrukbare anleggseiendelene, bli satt til den 

reguleringsmessige regnskapsverdien, etter fradrag av 

akkumulert avskrivning på beregningstidspunktet og 

indeksert ut fra en passende prisindeks, for eksempel 

sluttbrukerprisindeksen. 

38) Den opprinnelige RAB vil deretter fryses og fram-

skrives fra én reguleringsperiode til den neste. Det å 

fryse RAB sikrer at ikke-reproduserbare eldre 

ombrukbare anleggseiendeler ikke lenger inngår i RAB 

når de er helt avskrevet, og derfor ikke lenger 

representerer en kostnad for operatøren som søker om 

tilgang, og heller ikke for SMP-operatøren. En slik 

metode vil også sikre en tilfredsstillende godtgjøring til 

SMP-operatøren og samtidig gi reguleringsmessig 

sikkerhet over tid for både SMP-operatøren og 

operatører som søker om tilgang.  
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39) Det blir færre aktive kobberlinjer fordi kundene går over 

til kabel-, fiber- og/eller mobilnett. Modellering av kun 

ett effektivt NGA-nett for kobber og NGA-tilgangs-

produkter nøytraliserer den inflasjonseffekt på volumet 

som vil oppstå når det modelleres et kobbernett, om de 

faste nettkostnadene fordeles på stadig færre aktive 

kobberlinjer. Dette gir mulighet for en gradvis 

overføring av trafikkmengden fra kobber til NGA, med 

utbygging av og overgang til NGA. Bare den 

trafikkmengde som flyttes til andre infrastrukturer (for 

eksempel kabel, mobil), og som ikke inngår i 

kostmodellen, vil medføre økte enhetskostnader. 

40) I lys av prinsippet om teknologisk nøytralitet, og fordi 

de nasjonale forholdene varierer, trenger nasjonale 

reguleringsmyndigheter en viss fleksibilitet når de skal 

modellere et slikt moderne, effektivt NGA-nett. NGA-

nettet kan derfor være basert på en hvilken som helst av 

de ulike tilgangsteknologier og nett-topologier som er 

tilgjengelige for operatørene ved utbygging av et NGA-

nett. 

41) Et FttH-nett, et FttC-nett eller en kombinasjon av dem 

kan anses som et moderne, effektivt NGA-nett. Etter 

denne metoden bør beregnet kostnad for NGA-nettet 

tilpasses slik at den avspeiler de ulike egenskapene ved 

et kobbernett. Dette krever beregning av kostnads-

forskjellen mellom et tilgangsprodukt basert på NGA og 

et tilgangsprodukt som utelukkende er basert på kobber, 

ved å foreta nødvendige tilpasninger av nettanlegget i 

NGA-modellen for å bestemme engrosprisen for tilgang 

via kobber. Når nasjonale reguleringsmyndigheter 

fastsetter den økonomiske levetiden for eiendelene i et 

modellert FttC, bør de ta hensyn til den forventede 

utviklingen av teknologi og nett knyttet til de ulike 

nettkomponentene. 

42) Dersom topologien i NGA-nettet som skal modelleres er 

så forskjellig fra kobbernettet at tilpasninger av 

nettanlegget i NGA-anleggsmodellen ikke er mulig, kan 

nasjonale reguleringsmyndigheter finne kobberprisen 

ved å modellere et overlappende NGA-nett, der to 

parallelle nett (kobber og fiber, enten FttH eller FttC) til 

en viss grad deler den samme nettinfrastrukturen. Etter 

denne metoden vil inflasjonseffekten på volumet bli 

nøytralisert for anleggseiendeler fordi de modellerte 

kobber- og fibernettene vil ha felles anleggseiendeler. 

Enhetskostnadene for disse eiendelene, som utgjør 

størstedelen av kostnadene ved et aksessnett, vil derfor 

forbli stabile. 

Gjennomføring av kostberegningsmetoden 

43) Det er behov for en overgangsperiode som er til-

strekkelig lang til å unngå unødige forstyrrelser, og som 

gir en stabil reguleringsmetode med mulighet for 

innsyn. Ettersom nasjonale reguleringsmyndigheter bør 

gjennomføre den anbefalte kostberegningsmetoden, og 

operatørene dermed må tilpasse sine forretningsplaner 

etter dette, er det hensiktsmessig med en over-

gangsperiode fram til 31. desember 2016. Nasjonale 

reguleringsmyndigheter behøver ikke opprettholde 

kostmodeller for beregning av engrospriser for tilgang 

via kobber når det ikke er innført en forutgående 

prisregulering, for eksempel ved manglende etterspørsel 

etter slike tjenester. 

44) I tråd med prinsippene om åpen og forutsigbar 

regulering, og med behovet for å sikre prisstabilitet, 

fastsetter Kommisjonen et prisintervall der det forventes 

at gjennomsnittlig månedlig leiepris i Unionen for full 

tilgang til aksesslinjen til kobbernettet (netto etter skatt) 

vil ligge når den anbefalte kostberegningsmetoden 

benyttes. 

45) Dette intervallet skal først og fremst være en veiledning 

for nasjonale reguleringsmyndigheter når de gjennom-

fører kostberegningsmetoden, slik at de når 

rekommandasjonens overordnede mål om stabile og 

forutsigbare priser for tilgang via kobber. Dersom 

regulerte månedspriser for tilgang til aksesslinjen til 

kobbernettet ligger utenfor intervallet i bestemte 

medlemsstater på det tidspunkt denne rekommandasjon 

trer i kraft, bør nasjonale reguleringsmyndigheter som 

skal gjennomføre den anbefalte kostberegningsmetoden 

i disse medlemsstater gjøre dette snarest mulig. Det er 

de som skal vurdere om den anbefalte kostberegnings-

metoden krever en gradvis prisjustering fram til  

31. desember 2016, særlig i medlemsstater der prisene 

for tilgang i dag ikke er kostnadsorientert, og det 

dermed sannsynligvis vil være behov for større 

prisjusteringer. For å unngå tvil krever denne 

rekommandasjon ikke at nasjonale regule-

ringsmyndigheter fastsetter tilgangspriser innenfor inter-

vallet når de benytter den anbefalte kostberegnings-

metoden eller en metode i henhold til nr. 40. 

46) Tilgangspriser anses som stabile selv når de følger en 

tendens i nominelle verdier. De bør imidlertid være 

forutsigbare og ikke svinge mye gjennom det aktuelle 

tidsrommet. 

47) I samsvar med prinsippene om åpen og forutsigbar 

regulering kan andre anvendte metoder enn den anbefalte 

kostberegningsmetoden også oppfylle vilkårene i nr. 40. 

Anvendelsen av dette prinsippet for de enkelte medlems-

staters vedkommende bør vurderes i hvert enkelt tilfelle, 

og krever vurdering på et tidlig tidspunkt ved melding til 

Kommisjonen, BEREC og andre nasjonale regule-

ringsmyndigheter før 31. desember 2016.  
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48) For nasjonale reguleringsmyndigheter med begrensede 

ressurser kan det unntaksvis være behov for en 

ytterligere overgangsperiode etter 2016 til å utarbeide 

den anbefalte kostmodellen. I slike tilfeller bør en 

nasjonal reguleringsmyndighet vurdere å fastsette 

foreløpige priser basert på en standardverdi som bare tar 

hensyn til et gjennomsnitt av de tilgangspriser som er 

fastsatt av nasjonale reguleringsmyndigheter i samsvar 

med vilkårene i denne rekommandasjon. I over-

gangsperioden kan den berørte nasjonale regule-

ringsmyndigheten be BEREC om praktisk støtte og 

veiledning til å kunne håndtere situasjonen med 

begrensede ressurser, og framfor alt kostnaden ved å 

gjennomføre den anbefalte kostberegningsmetoden. 

IKKE PÅLEGG OM REGULERTE TILGANGSPRISER I 

ENGROSLEDDET FOR NGA-NETT 

49) På grunn av dagens usikre etterspørsel etter 

bredbåndstjenester med svært høy hastighet er det viktig 

å gi operatører som investerer i NGA-nett en viss 

fleksibilitet i prissettingen slik at de kan prøve ut 

prispunkter og foreta hensiktsmessig prissetting i 

markedet, for å kunne fremme effektiv investering og 

nyskaping i samsvar med artikkel 8 nr. 5 bokstav d) i 

direktiv 2002/21/EF. Dette vil gi SMP-operatører og 

operatører som søker om tilgang mulighet for å dele noe 

av investeringsrisikoen ved å differensiere tilgangs-

prisene i engrosleddet, alt etter graden av engasjement 

hos dem som søker om tilgang. Dette kan gi lavere 

priser i langsiktige avtaler med volumgaranti, som en 

følge av at operatører som søker om tilgang påtar seg en 

del av risikoen knyttet til usikker etterspørsel. Videre er 

det behov for fleksibel prissetting i engrosleddet slik at 

både den operatør som søker om tilgang og SMP-

operatørens detaljistvirksomhet kan innføre differen-

sierte priser i detaljistmarkedet for bredbånd for bedre å 

kunne imøtekomme forbrukernes ønsker og fremme 

markedsgjennomtrenging av bredbåndstjenester med 

svært høy hastighet. 

50) I tråd med nr. 48–57 bør det, for at en slik pris-

fleksibilitet ikke skal føre til altfor høye priser i 

markeder med SMP-operatører, også innføres ekstra 

tiltak for å beskytte konkurransen. For dette formål bør 

en strengere forpliktelse til likebehandling, dvs. EoI og 

teknisk reproduserbarhet, utfylles med garantert øko-

nomisk reproduserbarhet for produkter i etterfølgende 

ledd, kombinert med prisregulering for kobberbaserte 

tilgangsprodukter i engrosleddet. 

51) For å sikre innsyn og åpenhet og gjøre det lettere å følge 

med på utviklingen av investeringsklimaet for NGA-

bredbånd, og på konkurransevilkårene, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter be operatørene legge fram 

ajourførte opplysninger jevnlig, herunder investerings- 

og utbyggingsplaner for NGA. Resultatene av en slik 

overvåking vil også tjene som innspill til den 

overvåking som skal foretas av BEREC og 

Kommisjonens nettverk av sakkyndige som nevnt i 

betraktning 69. 

52) Med tanke på fordelene ved en fleksibel prissetting 

under slike forhold, innenfor rammen av den anbefalte 

metoden, anses tilgangsprisene i engrosleddet for 

passive NGA-innsatsfaktorer i engrosleddet, eller ikke-

fysiske eller virtuelle NGA-innsatsfaktorer i engros-

leddet som gir tilsvarende funksjoner, som tilstrekkelig 

begrensede (dvs. at prisrelaterte konkurranseproblemer 

anses å være effektivt håndtert) når: i) det er en 

påviselig begrensning av sluttbrukerprisene som følge 

av infrastrukturkonkurranse eller en referansepris ut fra 

kostnadsorienterte engrospriser for tilgang via kobber, 

ii) forutgående undersøkelse av økonomisk reproduser-

barhet er på plass i de tilfeller der det ikke er pålagt 

regulering av engrosprisene og iii) det er plikt til å 

levere tilgangstjenester i engrosleddet på grunnlag  

av EoI. Med andre ord bør nasjonale regule-

ringsmyndigheter, når EoI anvendes og de anser at 

ovennevnte tiltak for å beskytte konkurransen er på 

plass, ikke pålegge en regulert tilgangspris på disse 

NGA-innsatsfaktorene i engrosleddet. 

53) For aktive NGA-innsatsfaktorer i engrosleddet finnes 

det tilstrekkelige tiltak for å beskytte konkurransen 

dersom operatører som søker om tilgang kan benytte seg 

av produkter i de foregående ledd i markedet for tilgang 

til nettinfrastruktur (for eksempel atskilt tilgang eller 

virtuelt atskilt tilgang) som leveres på EoI-basis, 

forutsatt at den faktiske bruken av slike produkter i 

foregående ledd eller tilstedeværelse av alternative 

infrastrukturer gir en påviselig begrensning av 

sluttbrukerprisene slik at det ikke er behov for ekstra 

beskyttelsestiltak på engrosnivå. 

54) En slik påviselig begrensning av sluttbrukerprisene vil 

ikke være tilstrekkelig sterk til å kunne konkludere med 

at det er effektiv konkurranse i det aktuelle engrosmar-

kedet, og dermed at ingen operatør har SMP. Begrens-

ningen av sluttbrukerprisene bør imidlertid hindre en 

operatør som har SMP på engrosnivå i å fastsette altfor 

høye sluttbrukerpriser. 

55) Å ikke pålegge eller å oppheve regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet for NGA-nett i henhold til nr. 48 og 49 

berører ikke tiltak som treffes for å rette opp 

utilstrekkelige marginer avdekket under en forutgående 

undersøkelse av økonomisk reproduserbarhet som 

fastsatt i denne rekommandasjon, med sikte på å sikre 

konkurransen i tilfeller der regulering av engrosprisene 

ikke bør pålegges SPM-operatøren.  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/271 

 

 

56) Dersom produktet som tilbys av SMP-operatøren i det 

eldre aksessnettet ikke lenger fører til en påviselig 

begrensning av sluttbrukerprisen på NGA-produktet (for 

eksempel dersom kobbernett ikke lenger er i bruk), vil 

det i prinsippet kunne erstattes med et tilpasset NGA-

basert produkt med de samme produktegenskapene. En 

ser imidlertid ikke for seg at det blir behov for et slikt 

NGA-basert referanseprodukt i nærmeste framtid eller 

før 2020. 

57) Prosessen med å gjennomføre EoI bør etableres av den 

nasjonale reguleringsmyndigheten etter samråd med 

SMP-operatøren og berørte parter. En detaljert plan, 

med de viktigste delmålene som må nås for å kunne 

gjennomføre EoI fullt ut for de relevante tilgangs-

produktene, bør inngå i det vedtatte tiltaket. 

58) En fast forpliktelse på å gjennomføre likebehand-

lingstiltak i tide bør gi tilstrekkelig vern til å tillate 

fleksibel prissetting før planen gjennomføres fullt ut, og 

kan få en umiddelbar positiv innvirkning på tiltak som 

stimulerer til investering. På den annen side må 

nasjonale reguleringsmyndigheter til en viss grad selv 

kunne bestemme når fleksibel prissetting skal innføres 

for å beskytte konkurransen, og framfor alt for å unngå 

risiko for innvirkning på eksisterende avtaler om 

tilgang. 

59) Dersom den regulerte SMP-operatøren ikke overholder 

sine forpliktelser i henhold til planen, bør det få 

konsekvenser som har avskrekkende virkning. Framfor 

alt bør det ikke lenger antas at EoI er innført dersom ett 

eller flere delmål i planen ikke er nådd, slik det er angitt 

i nr. 51 i denne rekommandasjon. Som en følge av dette 

er likebehandlingsvilkårene for ikke å pålegge eller 

opprettholde regulerte tilgangspriser i engrosleddet for 

NGA-nett ikke lenger oppfylt, og det bør føre til at 

regulerte tilgangspriser i engrosleddet pålegges på nytt, 

eller til at nasjonale reguleringsmyndigheter gjør bruk 

av sin myndighet til å ilegge sanksjoner i samsvar med 

rammereglene. 

60) For at regulerte tilgangspriser i engrosleddet kan pålegges 

ved manglende overholdelse av forpliktelsen til 

likebehandling som fastsatt i nr. 54 uten at nasjonale 

tilsynsmyndigheter trenger å utføre en ny markeds-

analyse, bør en slik mulig konsekvens inngå i det 

opprinnelig meldte tiltaket, og markedsdataene som den 

nasjonale reguleringsmyndigheten har basert sin 

opprinnelige markedsanalyse på, bør ikke være vesentlig 

endret. Selv om det ikke kreves en ny markedsanalyse, 

må alle endringer av avhjelpende tiltak meldes i samsvar 

med framgangsmåten i artikkel 7. 

61) For å kunne avgjøre om alternative operatører som 

søker om tilgang kan reprodusere økonomisk et tilbud i 

etterfølgende ledd fra SMP-operatøren med tilgjengelige 

regulerte innsatsfaktorer i engrosleddet, bør en nasjonal 

reguleringsmyndighet utføre en undersøkelse av 

økonomisk reproduserbarhet i tilfeller der det ikke bør 

pålegges regulering av engrospriser. 

62) Ettersom det er usikkerhet omkring dagens etterspørsel 

etter NGA-baserte tjenester til sluttbruker, kan SMP-

operatører hvis NGA-innsatsfaktorer i engrosleddet ikke 

er undergitt regulerte tilgangspriser, benytte prisstrategier 

for markedsgjennomtrenging til å fremme etterspørselen i 

detaljistleddet etter slike NGA-baserte tjenester til 

sluttbruker. Formålet med en undersøkelse av økonomisk 

reproduserbarhet er, sammen med øvrige tiltak for å 

beskytte konkurransen, for eksempel EoI, undersøkelse 

av teknisk reproduserbarhet og en påviselig begrensning 

av prisene til sluttbruker som følge av et kobberbasert 

referanseprodukt eller alternative infrastrukturer, å sikre 

at SMP-operatører ikke misbruker denne prisfleksibilite-

ten til å utestenge (mulige) konkurrenter fra markedet. 

Veiledningen i vedlegg II gjelder bare nr. 56. 

63) En slik undersøkelse vil ikke berøre marginskvis-

undersøkelser som Kommisjonen og/eller vedkommende 

myndigheter på nasjonalt plan utfører i etterhånd i 

henhold til konkurranseregelverk/konkurranselovgivning. 

Dessuten kan nasjonale reguleringsmyndigheter også på 

forhånd utføre en marginskvisundersøkelse av regulerte 

innsatsfaktorer i engrosleddet for å sikre at prissettingen i 

engrosleddet for kobberbaserte tilgangsprodukter ikke 

hindrer konkurransen på detaljistnivå, eller for å sikre et 

tilstrekkelig økonomisk rom mellom de ulike innsats-

faktorer for kobbertilgang. For eldre kobberbaserte 

innsatsfaktorer bør det imidlertid ikke kunne benyttes 

prisstrategier for markedsgjennomtrenging, med tanke på 

markedets modenhet og den kostnadsorientering som 

vanligvis gjelder for kobberbaserte innsatsfaktorer i 

engrosleddet. 

64) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre at marginen 

mellom SMP-operatørens sluttbrukerpris og prisen på 

NGA-innsatsfaktoren i engrosleddet dekker differanse-

kostnadene i etterfølgende ledd og en rimelig prosentdel 

av felles kostnader. Dersom prisregulering i engros-

leddet for NGA-innsatsfaktorer ikke bør pålegges SMP-

operatøren når ekstra beskyttelsestiltak er gjennomført i 

samsvar med denne rekommandasjon, kan manglende 

økonomisk reproduserbarhet påvises ved å vise at SMP-

operatørens egen detaljistvirksomhet i etterfølgende 

ledd ikke kan drives lønnsomt på grunnlag av den pris i 

foregående ledd som SMP-operatørens virksomheter i 

foregående ledd krever av sine konkurrenter («like 

effektiv operatør»-undersøkelse (EEO-undersøkelse)). 

Bruken av EEO-standarden gjør det mulig for nasjonale 

reguleringsmyndigheter å støtte SMP-operatørenes 

investeringer i NGA-nett, og stimulerer til nyskaping i 

NGA-baserte tjenester.  
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65) Under spesielle markedsforhold, for eksempel dersom 

markedsadgang eller markedsutvidelse tidligere ikke har 

lyktes, kan nasjonale reguleringsmyndigheter justere 

SMP-operatørens kostnader etter størrelsen for å sikre at 

det er realistisk å oppnå økonomisk reproduserbarhet. I 

slike tilfeller bør den med rimelighet effektive størrelsen 

som er identifisert av nasjonale reguleringsmyndigheter 

ikke være større enn en markedsstruktur med et 

tilstrekkelig antall kvalifiserte operatører for å sikre 

effektiv konkurranse. 

66) Den nasjonale reguleringsmyndigheten bør på forhånd, i 

forbindelse med tiltaket som er vedtatt på bakgrunn av 

en markedsanalyse, utarbeide og offentliggjøre den 

framgangsmåte og de parametrer den vil benytte når den 

utfører en forutgående undersøkelse av økonomisk 

reproduserbarhet. Den nasjonale reguleringsmyndig-

heten kan utføre undersøkelsen før SMP-operatøren 

lanserer et nytt sluttbrukertilbud, for eksempel dersom 

den nasjonale reguleringsmyndigheten mener det er 

hensiktsmessig å tilpasse tidspunktet for undersøkelsen 

av økonomisk reproduserbarhet til undersøkelsen av 

teknisk reproduserbarhet, dersom også den skal utføres 

før lanseringen. Den nasjonale reguleringsmyndigheten 

behøver ikke utføre undersøkelsen for hvert eneste nye 

sluttbrukertilbud, men bare for flaggskipprodukter, som 

skal identifiseres av den nasjonale regule-

ringsmyndigheten. En nasjonal reguleringsmyndighet 

kan utføre undersøkelsen av eget initiativ, eksempelvis i 

de første fasene av gjennomføringen av et tiltak som 

tillater fleksibel prissetting for NGA-nett, særlig når det 

tidligere er innført regulerte tilgangspriser i engros-

leddet, eller som en reaksjon på endringer i 

markedsstrukturen, for eksempel som en følge av den 

teknologiske utviklingen. 

67) Undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet som 

fastlegges av den nasjonale reguleringsmyndigheten på 

forhånd bør være tilstrekkelig detaljert, og som et minimum 

inneholde et sett med relevante parametrer for å sikre 

forutsigbarhet og nødvendig innsyn for operatørene. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter bør anvende en LRIC  

+-modell, samtidig som de tar hensyn til SMP-operatørens 

reviderte kostnader i etterfølgende ledd, og vurdere 

fortjenestemarginen mellom de mest relevante slutt-

brukerproduktene, herunder bredbåndstjenester (flagg-

skipprodukter) og den regulerte innsatsfaktoren for NGA-

tilgang som er mest brukt, eller som i henhold til en metode 

basert på forventning er identifisert som mest relevant for 

levering av sluttbrukerprodukter i den aktuelle markeds-

analyseperioden. Utformingen av undersøkelsen som 

anvendes på SMP-operatørens reviderte kostnader i 

etterfølgende ledd, og bare på flaggskipprodukter, skal 

sikre at NGA-investeringer og effekten av anbefalt fleksibel 

prissetting ikke hindres av dette beskyttelsestiltaket. For å 

utelukke kryss-subsidiering mellom ulike produkter i en 

pakke eller portefølje bør nasjonale reguleringsmyndigheter 

utføre en undersøkelse på kun ett nivå, dvs. mellom 

tjenestene til sluttbruker og den innsatsfaktor for NGA-

tilgang som er mest relevant for operatører som søker om 

tilgang (for eksempel fibertilgang til fordelerskapet, 

virtuelt atskilt tilgang). Imidlertid kan en ny innsats-

faktor for NGA-tilgang vinne terreng etter hvert (for 

eksempel atskilt tilgang til fiber ved ODF), slik at en 

undersøkelse av økonomisk reproduserbarhet bør 

utføres med referanse til denne nye innsatsfaktoren i 

stedet for den som opprinnelig var mest brukt. Dersom 

den nasjonale konkurransesituasjonen viser at det er en 

forskjell mellom geografiske områder med hensyn til 

hvilken innsatsfaktor for NGA-tilgang som benyttes (for 

eksempel ute i distriktene og i byer og tettsteder) bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter justere undersøkelsen 

ut fra de spesifikke innsatsfaktorer som er identifisert 

som mest relevante. 

68) Det kan hende at nasjonale reguleringsmyndigheter ikke 

kan finne ovennevnte begrensninger på konkurransen i 

hele det definerte markedet. Dersom den nasjonale 

reguleringsmyndigheten ikke kan konkludere med at de 

ulike konkurransevilkårene er stabile over tid, og at de 

er slik at det tilsier en oppdeling i markeder under 

nasjonalt nivå, bør den likevel vurdere å reagere på de 

varierende konkurransevilkårene ved å anvende 

differensierte avhjelpende tiltak, for eksempel ved å 

oppheve prisregulering i engrosleddet bare i områder 

der det kan innføres nødvendige tiltak for å beskytte 

konkurransen. Dersom en nasjonal regule-

ringsmyndighet anser at konkurranse- og regulerings-

vilkårene er slik at SMP-operatøren har tilstrekkelige 

begrensninger på sin prissetting, kan den nasjonale 

reguleringsmyndigheten avstå fra å pålegge prisregule-

ring i henhold til rammereglene. Når det gjennomføres 

en funksjonell eller frivillig atskillelse i samsvar med 

henholdsvis artikkel 13a eller 13b i direktiv 2002/19/EF 

(tilgangsdirektivet) bør det tas behørig hensyn til dette 

når det vurderes om det er hensiktsmessig eller ikke å 

pålegge prisregulering på neste generasjon nettverk. 

69) BEREC og Kommisjonen er enige om at gjennom-

føringen av denne rekommandasjon skal følges nøye 

opp i et nettverk av sakkyndige fra Kommisjonen og 

BEREC med sikte på å overvåke de praktiske 

virkningene av rekommandasjonen, særlig innvirknin-

gen på investering, konkurranse og sluttbrukerpriser, og 

om nødvendig gi ytterligere veiledning til nasjonale 

reguleringsmyndigheter. Dette bør bidra til å håndtere 

eventuelle utilsiktede konsekvenser, til rett tid og 

gjennom samarbeid. Nettverket av sakkyndige vil dra 

fordel av innspill fra nasjonale reguleringsmyndigheter 

vedrørende ajourførte opplysninger om operatørenes 

investeringer og planer om utbygging av NGA som 

omhandlet i nr. 55. 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 

1.  Formålet med denne rekommandasjon er å bedre de 

reguleringsvilkår som er nødvendige for å fremme en 

effektiv konkurranse, styrke det indre marked for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester og fremme 

investeringer i neste generasjon aksessnett (NGA-nett). Den 
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bidrar, på en teknologisk nøytral måte, til å virkeliggjøre de 

overgripende målene i Europa 2020-strategien, som er å 

fremme vekst og sysselsetting, stimulere til nyskaping og i 

siste instans mer effektive digitale tjenester for sluttbrukere 

i Unionen, samt å fremme digital integrering. Den har også 

som formål å øke rettssikkerheten og forutsigbarheten i 

reguleringen, med tanke på de lange investerings-

horisontene for NGA-nett. 

2.  Dersom nasjonale reguleringsmyndigheter, i forbindelse 

med markedsanalyser som utføres i henhold til artikkel 15 

og artikkel 16 nr. 4 i direktiv 2002/21/EF, fastslår at det 

ikke er tilstrekkelig konkurranse i et marked som 

omhandlet i nr. 5 nedenfor, og identifiserer foretak som 

hver for seg eller i fellesskap har en sterk markedsstilling 

(SMP) i det markedet (som SMP-operatør(er)), skal de, når 

det er hensiktsmessig, pålegge forpliktelser til 

likebehandling i forbindelse med samtrafikk og/eller 

tilgang i henhold til artikkel 10 i direktiv 2002/19/EF og 

forpliktelser til priskontroll og kostnadsregnskap, særlig 

kostnadsorientering, i henhold til artikkel 13 i direktiv 

2002/19/EF. 

3.  Denne rekommandasjon gjelder anvendelsen av disse 

forpliktelsene og fastsetter en felles metode til å fremme en 

enhetlig og effektiv gjennomføring av dem i forbindelse 

med eldre nett og NGA-nett, i den grad de gir mulighet for 

levering av bredbåndstjenester. 

4.  Denne rekommandasjon gir ytterligere veiledning om 

reguleringsprinsippene som er fastsatt ved rekommandasjon 

2010/572/EU, framfor alt vilkårene for om tilgangspriser i 

engrosleddet bør reguleres eller ikke. 

5.  Prinsippene i denne rekommandasjon får anvendelse på 

markedet for tilgang til nettinfrastruktur i engrosleddet 

(marked 4) og markedet for bredbåndstilgang i engros-

leddet (marked 5) omhandlet i rekommandasjon 2007/ 

879/EF, eller markeder som kan være gjenstand forhånds-

regulering, som er identifisert av nasjonale regule-

ringsmyndigheter i forbindelse med en markedsanalyse, og 

som erstatter nevnte markeder og dekker de samme nettlag. 

Dette omfatter blant annet: i) tilgang til anleggsinfra-

strukturen, ii) atskilt tilgang til kobber- og fiberaksess-

linjene, iii) atskilt tilgang til kobber-delaksesslinjen, iv) 

ikke-fysisk eller virtuell nett-tilgang og v) bredbåndstilgang 

i engrosleddet (bitstrømtjenester) via kobber- og fibernett 

(som blant annet omfatter ADSL, ADSL2+, VDSL og 

Ethernet). 

DEFINISJONER 

6.  I denne rekommandasjon får definisjonene i direktiv 

2002/21/EF, direktiv 2002/19/EF og rekommandasjon 

2010/572/EU anvendelse. Videre menes med: 

a) «metode for nedenfra-og-opp-modellering» en metode 

til å utarbeide en kostmodell med utgangspunkt i 

forventet etterspørsel ut fra abonnenter og trafikk. Den 

modellerer deretter det effektive nett som er nødvendig 

for å kunne dekke forventet etterspørsel, og vurderer 

kostnadene ved hjelp av en teoretisk nettanleggsmodell, 

der kostnadene beregnes på grunnlag av et effektivt 

nett med den nyeste teknologien som benyttes i store 

nett. 

b) «felles kostnader» delte kostnader for produkter eller 

tjenester som produseres i fellesskap, og som ikke kan 

tilskrives et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. 

c) «kobberbasert referanseprodukt» et kostnadsorientert 

kobberbasert tilgangsprodukt i engrosleddet som 

begrenser NGA-prisene på en slik måte at NGA-

tjenestene vil bli prissatt etter forbrukernes villighet til 

å betale for den ekstra kapasiteten og de ekstra 

funksjonene et NGA-basert sluttbrukerprodukt kan 

tilby sammenlignet med et kobberbasert sluttbruker-

produkt. 

d) «dagsverdikostnader» de kostnader som framkommer 

ved å verdsette eiendeler til gjenanskaffelseskost, dvs. 

kostnaden ved å erstatte dem med samme typer 

eiendeler eller andre eiendeler med lignende ytelses-

egenskaper, når det tas hensyn til slitasje og 

effektivitetsjusteringer. 

e) «avskrivningsmetoder» metoder til å fordele verdien av 

eiendeler over deres levetid, noe som påvirker profilen 

over tillatt inntekt for eiendelenes eier i et bestemt 

tidsrom. 

f) «kostnader i etterfølgende ledd» kostnader ved 

virksomhet i detaljistleddet, herunder markedsføring, 

kundeverving, fakturering og andre nettkostnader som 

oppstår i tillegg til de nettkostnader som allerede inngår 

i tilgangstjenestene i engrosleddet. 

g) «likeverdige innsatsfaktorer (EoI)» levering av 

tjenester og informasjon til interne og eksterne 

operatører som søker om tilgang på samme vilkår, 

herunder tjenestenes pris- og kvalitetsnivå, innenfor 

samme tidsrammer med samme systemer og prosesser 

og med samme pålitelighet og ytelse. EoI kan, slik det 

er definert her, gjelde for tilgangsprodukter samt 

tilknyttede tjenester og tilleggstjenester som er 

nødvendige for å kunne levere «innsatsfaktorer i 

engrosleddet» til interne og eksterne operatører som 

søker om tilgang. 

h) «likeverdig resultat» (EoO) levering til operatører som 

søker om tilgang, av innsatsfaktorer i engrosleddet  

som – med hensyn til funksjoner og pris – kan 

sammenlignes dem SMP-operatøren leverer internt til 

sine foretak i etterfølgende ledd, selv om det benyttes 

andre systemer og prosesser.  
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i) «differansekostnader» kostnader som er direkte knyttet 

til endret virksomhet, dvs. ekstra kostnad ved å levere 

en tjeneste ut over den situasjon der tjenesten ikke ble 

levert, forutsatt at all annen produksjonsvirksomhet er 

uendret. 

j)  «nøkkelindikatorer for ytelse (KPI)» indikatorer som 

måler ytelsesnivået i leveringen av de aktuelle 

engrostjenestene. 

k) «langsiktige differansekostnader (LRIC)» differanse-

kostnader som svarer til en tidshorisont der alle 

produksjonsfaktorer, herunder driftsmidler, varierer 

som følge av endret etterspørsel grunnet endringer i 

produksjonsmengde eller produksjonsstruktur. Derfor 

anses alle investeringer som variable kostnader. 

l) «påslag» tillegg til differansekostnaden for en bestemt 

tjeneste for å fordele og dekke felles kostnader ved at 

de fordeles på alle tjenester der disse felles kostnadene 

inngår. 

m) «nytt sluttbrukertilbud» ethvert nytt tilbud i 

detaljistleddet om tjenester, herunder tjenestepakker, 

fra en SMP-operatør basert på eksisterende eller nye 

regulerte «innsatsfaktorer i engrosleddet». 

n) «NGA-basert lag i engrosleddet» et nettlag der 

operatører som søker om tilgang, får tilgang til et 

NGA-basert nett og der det kan leveres flere 

«innsatsfaktorer i engrosleddet». Tilgangsprodukter i 

engrosleddet som tilbys i dette nettlaget kan bestå av 

aktive innsatsfaktorer, for eksempel bitstrøm over 

fibernett, passive innsatsfaktorer, for eksempel atskilt 

tilgang til fiber ved ODF, i fordelerskapet eller ved 

konsentrasjonspunktet, eller ikke-fysiske eller virtuelle 

innsatsfaktorer i engrosleddet som har tilsvarende 

funksjoner som passive innsatsfaktorer. 

o) «ikke ombrukbare anleggseiendeler» eldre an-

leggseiendeler som benyttes til kobbernett, men som 

ikke kan brukes på nytt i et NGA-nett. 

p) «reguleringsmessig regnskapsverdi» verdien av 

eiendeler slik de er oppført i de reviderte regule-

ringsmessige regnskapene i et foretak, som dekker 

eiendelenes faktiske bruk og levetid, som typisk er 

lengre enn det som er oppført i lovfestede regnskaper, 

men mer i tråd med teknisk levetid. 

q) «reguleringsmessig eiendelsbase (RAB)» den samlede 

kapitalverdien av de eiendeler som benyttes til å 

beregne kostnader forbundet med regulerte tjenester. 

r) «ombrukbare anleggseiendeler» eldre anleggseiendeler 

som benyttes til kobbernett, og som kan brukes på nytt i 

et NGA-nett. 

s) «tjenestenivåavtaler (SLA)» forretningsavtaler som 

innebærer at SMP-operatøren har plikt til å levere 

tilgang til engrostjenester som holder et nærmere angitt 

kvalitetsnivå. 

t)  «tjenestenivågarantier (SLG)» en integrert del av 

tjenestenivåavtaler som angir størrelsen på den 

kompensasjon SMP-operatøren skal betale dersom den 

leverer engrostjenester som ikke holder den kvalitet 

som er angitt i tjenestenivåavtalen. 

u) «innsatsfaktorer i engrosleddet» et tilgangsprodukt som 

kreves for at operatører som søker om tilgang skal 

kunne levere en bredbåndstjeneste til sluttbrukere i et 

detaljistmarked, og som består av et aktivt eller passivt 

produkt eller et virtuelt tilgangsprodukt som har 

tilsvarende funksjoner som et passivt tilgangsprodukt. 

Innsatsfaktorer i engrosleddet kan leveres via eldre 

infrastrukturer for kobbernett eller NGA-baserte 

infrastrukturer. 

ANVENDELSE AV EN FORPLIKTELSE TIL 

LIKEBEHANDLING 

Å sikre likeverdig tilgang 

7.  Effektiv likebehandling oppnås best ved å anvende 

metoden med «likeverdige innsatsfaktorer» (EoI), som 

fremmer konkurransen og sikrer like konkurransevilkår for 

SMP-operatørens foretak i etterfølgende ledd, for eksempel 

dens detaljistvirksomhet, og tredjeparter som søker om 

tilgang. Dersom nasjonale reguleringsmyndigheter anser at 

det i henhold til artikkel 16 nr. 4 i direktiv 2002/21/EF og 

artikkel 8 nr. 4 i direktiv 2002/19/EF er hensiktsmessig, 

forholdsmessig og berettiget å pålegge SMP-operatører en 

forpliktelse til likebehandling etter artikkel 10 i direktiv 

2002/19/EF, bør de undersøke om det vil være forholds-

messig å kreve at SMP-operatører leverer innsatsfaktorer i 

engrosleddet på et EoI-grunnlag. I så fall bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter blant annet vurdere om kostnadene 

knyttet til overholdelse, for eksempel ved endring av 

eksisterende systemer, oppveies av de forventede 

konkurransefordelene. Når nasjonale regule-

ringsmyndigheter vurderer forholdsmessigheten, bør de 

blant annet ta hensyn til følgende: i) differansekostnadene 

ved å overholde EoI vil sannsynligvis være lave ved 

utvikling av nye systemer, ii) muligheten for å kombinere 

dette med å la være å pålegge regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet på NGA-nett i tråd med anbefalingene i nr. 48 

og 49, iii) den mulige positive effekten som anvendelsen av 

EoI kan få på nyskaping og konkurranse, iv) en eventuell 

frivillig forpliktelse fra SMP-operatørens side til å levere 
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innsatsfaktorer i engrosleddet til operatører som søker om 

tilgang på et EoI-grunnlag, så lenge et slikt frivillig tilbud 

oppfyller vilkårene i denne rekommandasjon, og v) antall 

SMP-operatører og hvor store de er. 

8.  EoI bør, når det er forholdsmessig, anvendes på de(t) mest 

hensiktsmessige nivå(er) i verdikjeden, på de innsats-

faktorer i engrosleddet som SMP-operatøren leverer til sine 

egne foretak i etterfølgende ledd, for eksempel sin 

detaljistvirksomhet, med mindre det kan godtgjøres overfor 

den nasjonale reguleringsmyndigheten etter at den har 

innhentet synspunkter fra tredjeparter som søker om 

tilgang, at det ikke er noen rimelig etterspørsel etter den 

aktuelle innsatsfaktoren i engrosleddet. 

9.  Dersom EoI ikke er forholdsmessig, bør nasjonale regule-

ringsmyndigheter sikre at SMP-operatøren leverer 

innsatsfaktorer i engrosleddet på grunnlag av «likeverdig 

resultat» (EoO) til operatører som søker om tilgang. 

10. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør, når det pålegges en 

forpliktelse til likebehandling, sikre at operatører som søker 

om tilgang, kan benytte de aktuelle systemer og prosesser 

med samme pålitelighet og ytelse som SMP-operatørenes 

egen detaljistvirksomhet i etterfølgende ledd. 

Å sikre at SMP-operatørens nye sluttbrukertilbud er 

teknisk reproduserbare 

11. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør kreve at SMP-

operatører som har en forpliktelse til likebehandling, 

leverer regulerte innsatsfaktorer i engrosleddet til opera-

tører som søker om tilgang, og at de rent faktisk gir disse 

mulighet for å teknisk reprodusere nye sluttbrukertilbud fra 

SMP-operatørens detaljistvirksomhet i etterfølgende ledd, 

og særlig når EoI ikke er gjennomført fullt ut. 

12. For å oppnå dette, og for å garantere likeverdige vilkår 

mellom SMP-operatørens detaljistvirksomhet i etterfølgende 

ledd og tredjeparter som søker om tilgang, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter sikre at interne og eksterne 

operatører som søker om tilgang, har tilgang til de samme 

tekniske opplysninger og forretningsopplysninger om den 

aktuelle regulerte innsatsfaktoren i engrosleddet, med 

forbehold for gjeldende regler for forretningshemmeligheter. 

Dette omfatter opplysninger som dreier seg om nye regulerte 

innsatsfaktorer i engrosleddet eller endringer av eksisterende 

innsatsfaktorer i engrosleddet, som skal gis i samsvar med de 

frister som fastlegges i hvert enkelt tilfelle. 

13. Når den nasjonale reguleringsmyndigheten vurderer om 

SMP-operatørens nye sluttbrukertilbud er teknisk reproduser-

bar, bør den ta hensyn til: i) hvorvidt de tilsvarende 

innsatsfaktorene i engrosleddet for bestilling, levering og 

feilretting som er nødvendige for at en effektiv operatør skal 

kunne utvikle eller tilpasse sine egne systemer og prosesser 

med sikte på å tilby nye konkurransedyktige tjenester til 

sluttbruker, stilles til rådighet i et rimelig tidsrom før SMP-

operatøren eller dens detaljistvirksomhet i etterfølgende ledd 

lanserer sin egen tilsvarende tjeneste til sluttbruker, idet det 

tas hensyn til faktorene oppført i vedlegg I, og ii) hvorvidt 

det foreligger tilsvarende tjenestenivåavtaler og nøkkel-

indikatorer for ytelse. 

14. Den nødvendige undersøkelsen av teknisk reproduserbarhet 

kan utføres av enten SMP-operatøren eller den nasjonale 

reguleringsmyndigheten. 

15.  Dersom SMP-operatøren utfører undersøkelsen av teknisk 

reproduserbarhet selv, bør den nasjonale regule-

ringsmyndigheten kreve at SMP-operatøren oversender den 

resultatene med alle opplysninger som må til for å 

godtgjøre at teknisk reproduserbarhet er fullt ut sikret, så 

god tid i forveien at den nasjonale reguleringsmyndigheten 

kan validere resultatene, og operatører som søker om 

tilgang kan reprodusere det aktuelle sluttbrukertilbudet i 

samsvar med parametrene i vedlegg I. 

16. Dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten utfører 

undersøkelsen av teknisk reproduserbarhet, bør den kreve 

melding fra SMP-operatøren med nærmere opplysninger om 

nye sluttbrukertilbud som inneholder en relevant regulert 

innsatsfaktor i engrosleddet, sammen med alle opplysninger 

som må til for at den nasjonale reguleringsmyndigheten skal 

kunne vurdere reproduserbarheten, tilstrekkelig tid i forveien 

før sluttbrukertilbudene lanseres. Dette tidsrommet bør være 

tilstrekkelig langt til at den nasjonale regule-

ringsmyndigheten kan utføre undersøkelsen av teknisk 

reproduserbarhet, og til at operatører som søker om tilgang, 

kan reprodusere det aktuelle sluttbrukertilbudet i samsvar 

med parametrene i vedlegg I. 

17. Dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten anser at det 

nye sluttbrukertilbudets tekniske reproduserbarhet ikke er 

sikret, bør den kreve at SMP-operatøren endrer den eller de 

aktuelle regulerte innsatsfaktorene i engrosleddet på en slik 

måte at teknisk reproduserbarhet sikres. 

18. Dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten anser at et 

sluttbrukertilbud som ikke er teknisk reproduserbart, vil 

kunne være til betydelig skade for konkurransen, bør den i 

henhold til artikkel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/20/EF(1) kreve at SMP-operatøren stanser eller 

utsetter leveringen av det aktuelle sluttbrukertilbudet til 

kravet om teknisk reproduserbarhet er oppfylt. 

KONTROLL MED AT FORPLIKTELSENE TIL 

LIKEBEHANDLING ER OPPFYLT 

Nøkkelindikatorer for ytelse 

19. Når nasjonale reguleringsmyndigheter pålegger en 

forpliktelse til likebehandling i henhold til artikkel 10 i 

direktiv 2002/19/EF, bør de kreve at SMP-operatøren 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/20/EF av 7. mars 2002 om 

tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(tillatelsesdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21). 
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benytter nøkkelindikatorer for ytelse for å kunne 

kontrollere på en effektiv måte at forpliktelsen til 

likebehandling blir overholdt. 

20.  Nøkkelindikatorene bør som et minimum måle ytelsen 

knyttet til følgende nøkkelelementer i leveringen av 

regulerte engrostjenester: 

a)  bestillingsprosess, 

b)  tjenestelevering, 

c)  tjenestens kvalitet, herunder feil, 

d)  feilrettingstider og 

e)  migrering mellom forskjellige regulerte innsatsfaktorer 

i engrosleddet (unntatt enkeltstående massemigrasjon). 

21. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør for hvert av 

nøkkelelementene som er nevnt over kreve at det benyttes 

nøkkelindikatorer for ytelse i leveringen av regulerte 

engrostjenester. Nøkkelindikatorene bør gjøre det mulig å 

sammenligne tjenester som leveres internt til SMP-

operatørens detaljistvirksomhet i etterfølgende ledd med de 

tjenester som leveres eksternt til tredjeparter som søker om 

tilgang. 

22. De konkrete detaljene i nøkkelindikatorer pålagt av 

nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til nr. 21 kan 

avtales mellom SMP-operatøren og tredjeparter som søker 

om tilgang, og bør ajourføres jevnlig etter behov. 

23.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter krever bruk av 

nøkkelindikatorer for ytelse, bør de ta hensyn til de 

målinger av ytelse som allerede finnes, selv når de bare 

brukes for SMP-operatørens interne formål. 

24.  For å sikre at mulig forskjellsbehandling oppdages på et 

tidlig tidspunkt, og at det er innsyn og åpenhet omkring 

leveringen av regulerte tjenester i engrosleddet, bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter sørge for at nøkkel-

indikatorer for ytelse offentliggjøres minst hvert kvartal på 

hensiktsmessig måte, enten på den nasjonale regule-

ringsmyndighetens nettsted eller på nettstedet til en 

uavhengig tredjepart utpekt av den nasjonale regule-

ringsmyndigheten. 

25.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sørge for at nøk-

kelindikatorene revideres jevnlig, enten av myndigheten 

selv eller av en uavhengig kontrollør. 

26.  Dersom nøkkelindikatorene viser at SMP-operatøren 

muligens ikke overholder sin forpliktelse til likebehandling, 

bør den nasjonale reguleringsmyndigheten gripe inn og 

undersøke saken nærmere, og om nødvendig håndheve 

kravet. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør, for 

eksempel på sin nettside, offentliggjøre sin beslutning om å 

rette opp situasjonen med manglende overholdelse. 

Tjenestenivåavtaler og tjenestenivågarantier 

27.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør kreve at SMP-

operatøren innfører motsvarende tjenestenivåavtaler 

parallelt med nøkkelindikatorene for ytelse. 

28.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør kreve at SMP-

operatøren gir motsvarende tjenestenivågarantier ved brudd 

på tjenestenivåavtalen. 

29.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre at utbetalinger 

i henhold til tjenestenivågarantier som et prinsipp skal skje 

mellom operatørene uten unødig forsinkelse, og at 

framgangsmåten for betaling og fakturering er fastsatt på 

forhånd. Sanksjonene bør ligge på et nivå som er 

tilstrekkelig avskrekkende til å sikre at SMP-operatøren 

oppfyller sine leveringsforpliktelser. 

KOSTBEREGNINGSMETODE 

Anbefalt kostberegningsmetode 

30.  Ved fastsettelse av engrospriser for tilgang via kobber og 

NGA der kostnadsorientering er innført som et tiltak, når 

det er hensiktsmessig, forholdsmessig og berettiget i 

henhold til artikkel 16 nr. 4 i direktiv 2002/21/EF og 

artikkel 8 nr. 4 i direktiv 2002/19/EF, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter innføre en kostberegningsmetode 

som er en nedenfra-og-opp-modell for langsiktig diffe-

ransekostnad pluss (BU LRIC +), som inneholder en 

metode for nedenfra-og-opp-modellering der LRIC 

benyttes som kostmodell, pluss et påslag til dekning av 

felles kostnader. 

31.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør innføre en BU LRIC 

+-kostberegningsmetode som beregner de dagsverdi-

kostnader som en hypotetisk, effektiv operatør ville få ved 

å bygge et moderne, effektivt nett, det vil si et NGA-nett. 

Dette er uavhengig av om et NGA-nett i det aktuelle 

geografiske markedet er underlagt en forpliktelse til 

regulerte tilgangspriser i engrosleddet, noe som behandles i 

nr. 36 i rekommandasjon 2010/572/EU og i nr. 48 og 49 i 

denne rekommandasjon. 

32.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter modellerer et NGA-

nett, bør de definere et hypotetisk, effektivt NGA-nett som 

kan nå målsettingen i den digitale dagsordenen for Europa 

med hensyn til båndbredde, dekning og bruk, og som helt 

eller delvis består av optiske elementer. Når nasjonale 

reguleringsmyndigheter modellerer et NGA-nett, bør de ta 

med eventuelle eksisterende anleggseiendeler som generelt 

også kan huse et NGA-nett, samt anleggseiendeler som må 

oppføres fra bunnen av for å kunne huse et NGA-nett. Når 

nasjonale reguleringsmyndigheter utformer BU LRIC  

+-modellen, bør de derfor ikke forutsette at det må bygges 

en helt ny anleggsinfrastruktur for å kunne bygge ut et 

NGA-nett.  
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33.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør verdsette alle 

eiendeler som utgjør RAB-grunnlaget for det modellerte 

nettet på grunnlag av gjenanskaffelseskost, med unntak av 

ombrukbare eldre anleggseiendeler. 

34.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør verdsette ombrukbare 

eldre anleggseiendeler og deres tilsvarende RAB på grunnlag 

av indekseringsmetoden. Nasjonale reguleringsmyndigheter 

bør altså fastsette RAB-grunnlaget for denne type eiendeler 

til den reguleringsmessige regnskapsverdien, etter fradrag av 

akkumulert avskrivning på beregningstidspunktet, indeksert 

ut fra en passende prisindeks, for eksempel sluttbruker-

prisindeksen. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør gå 

gjennom SMP-operatørens regnskaper dersom de er 

tilgjengelige, for å avgjøre om de er tilstrekkelig pålitelige til 

å utgjøre grunnlaget for å rekonstruere den regulerings-

messige regnskapsverdien. I motsatt fall bør de foreta en 

verdsetting på grunnlag av beste praksis i sammenlignbare 

medlemsstater. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør ikke ta 

med ombrukbare eldre anleggseiendeler som er helt 

avskrevet, men fremdeles i bruk. 

35.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter benytter metoden for 

verdsetting av eiendeler fastsatt i nr. 34, bør de fryse det 

RAB-grunnlag som svarer til de ombrukbare eldre 

anleggseiendelene og deretter framskrive det fra én regule-

ringsperiode til den neste. 

36.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør fastsette levetiden 

for anleggseiendelene til den tid det forventes at eiendelene 

kan brukes, og til etterspørselsprofilen. Dette er vanligvis 

minst 40 år for kabelrør. 

37.  I lys av prinsippet om teknologisk nøytralitet bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter vurdere ulike tilnærminger til 

modelleringen av det hypotetiske, effektive NGA-nettet, 

avhengig av hvilken tilgangsteknologi og nett-topologi som 

best passer til nasjonale forhold. Når nasjonale regule-

ringsmyndigheter fastsetter prisene for tilgang til tjenester 

som helt og holdent er basert på kobber, bør de justere 

kostnaden som beregnes for det modellerte NGA-nettet slik 

at den avspeiler de ulike egenskapene ved tilgangstjenester 

i engrosleddet som utelukkende er basert på kobber. For 

dette formål bør nasjonale reguleringsmyndigheter beregne 

forskjellen i kostnader mellom et tilgangsprodukt basert på 

for eksempel FttC/FttH, og et tilgangsprodukt som 

utelukkende er basert på kobber, ved eventuelt å skifte ut de 

optiske elementene med effektivt prissatte kobberelementer 

i NGA-anleggsmodellen. Dersom det er hensiktsmessig, 

kan nasjonale reguleringsmyndigheter i stedet finne 

kobberprisen ved å modellere et overlappende NGA-nett 

der to nett (kobber og fiber, enten FttH eller FttC) til en 

viss grad deler samme anleggsinfrastruktur. 

Gjennomføring av kostberegningsmetoden 

38.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør ta hensyn til 

prinsippet om åpen og forutsigbar regulering, og til 

nødvendigheten av å sikre stabilitet uten store 

svingninger når de fastsetter kostnadsorienterte tilgangs-

priser, både ved utformingen av kostberegningsmetoden 

som anbefales i nr. 30–37 («anbefalt kostberegnings-

metode») og i gjennomføringen av den ferdige metoden, 

eller når de benytter en metode i samsvar med nr. 40. 

39.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sørge for at den 

anbefalte kostberegningsmetoden gjennomføres senest  

31. desember 2016, unntatt de nasjonale regule-

ringsmyndigheter som følger nr. 40. 

40.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter pålegger kostnads-

orienterte tilgangspriser kan de, også etter  

31. desember 2016, fortsatt anvende den kostberegnings-

metode som de benytter på det tidspunkt denne 

rekommandasjon trer i kraft, dersom den oppfyller målene i 

den anbefalte kostberegningsmetoden angitt i betraktning 

25–28 og oppfyller følgende kriterier: i) dersom det ikke 

modelleres et NGA-nett, bør metoden avspeile en gradvis 

overgang fra et kobbernett til et NGA-nett, ii) den bør 

inneholde en metode for verdsetting av eiendeler som tar 

hensyn til at visse anleggseiendeler ikke vil bli reprodusert i 

den konkurranseutsatte prosessen, iii) det bør følge med 

dokumenterte prognoser for kobbernettpriser som viser at 

de ikke vil svinge mye og derfor vil være stabile over 

lengre tid, og at den alternative metoden oppfyller målet 

om åpen og forutsigbar regulering samt behovet for å sikre 

prisstabilitet, og iv) den bør kreve bare minimale endringer 

med hensyn til den kostberegningsmetode som allerede er 

innført i den aktuelle medlemsstaten for å kunne oppfylle 

de tre første kriteriene. 

41.  På bakgrunn av de tilgangspriser som er observert i 

medlemsstatene, og med tanke på muligheten for 

begrensede lokale kostnadsvariasjoner, anser Kommisjonen 

at anvendelsen av nøkkelelementene i den anbefalte 

kostberegningsmetoden – dvs. at den er basert på et 

moderne, effektivt nett, avspeiler behovet for stabile og 

forutsigbare engrospriser for tilgang via kobber over tid, og 

på hensiktsmessig og konsekvent måte håndterer følgene av 

reduserte volumer – og i metoder som benyttes i henhold til 

nr. 40, kan gi stabile priser for tilgang via kobber og en 

gjennomsnittlig månedlig leiepris i Unionen for full tilgang 

til aksesslinjen til kobbernettet et sted mellom 8 og 10 euro 

(netto etter skatt) uttrykt i 2012-priser (prisintervallet). 

42.  Som en følge av dette kan nasjonale reguleringsmyndigheter, 

i medlemsstater der månedlige leiepriser for full tilgang til 

aksesslinjen til kobbernettet på det tidspunkt denne 

rekommandasjon trer i kraft ligger innenfor prisintervallet, 

justert i samsvar med Unionens gjennomsnittlige (årlige) 

sluttbrukerprisindeks, fram til 31. desember 2016 fortsatt 

anvende den kostberegningsmetode som de benytter på det 

tidspunkt denne rekommandasjon trer i kraft. Dette berører 

ikke muligheten for at nasjonale reguleringsmyndigheter som 

følger nr. 40, fortsetter å benytte en slik metode ut over dette 
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tidsrommet. Nasjonale reguleringsmyndigheter må ta 

hensyn til målene om åpen og forutsigbar regulering samt 

behovet for å sikre prisstabilitet uten store svingninger. 

43.  Med unntak av tilfeller som omfattes av nr. 40 bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter i medlemsstater der 

månedlige leiepriser for full tilgang til aksesslinjen til 

kobbernettet ligger utenfor prisintervallet på det tidspunkt 

denne rekommandasjon trer i kraft, så snart som mulig 

beregne kostnader, og de tilgangspriser som følger av dette, 

på grunnlag av den anbefalte kostberegningsmetoden, og 

melde det aktuelle utkastet til tiltak i samsvar med 

samrådsordningen i artikkel 7 i direktiv 2002/21/EF i god 

tid for å sikre at den anbefalte kostberegningsmetoden 

gjennomføres fullt ut senest 31. desember 2016, idet det tas 

hensyn til et mulig behov for gradvis prisjustering, særlig i 

medlemsstater der tilgangsprisene i dag ikke er 

kostnadsorientert. Ved valg av meldingstidspunkt bør det 

tas hensyn til at nasjonale reguleringsmyndigheter, når det 

er betydelig forskjell mellom den regulerte prisen på det 

tidspunkt denne rekommandasjon trer i kraft, og prisen som 

følger av den nasjonale reguleringsmyndighetens 

anvendelse av den anbefalte kostberegningsmetoden, bør 

pålegge tilgangspriser som gradvis sikrer at prisen som 

følger av den nasjonale reguleringsmyndighetens 

anvendelse av den anbefalte kostberegningsmetoden nås 

senest 31. desember 2016, idet det tas hensyn til den 

innvirkning brå prisjusteringer kan få på konkurransen. For 

å unngå tvil kreves det ikke at nasjonale regule-

ringsmyndigheter pålegger tilgangspriser innenfor 

intervallet når de benytter den anbefalte kostberegnings-

metoden eller en metode i henhold til nr. 40. 

44.  Nasjonale reguleringsmyndigheter som har til hensikt å 

anvende nr. 40, bør melde det tilsvarende utkastet til tiltak i 

samsvar med samrådsordningen i artikkel 7 i direktiv 

2002/21/EF snarest mulig, og i så god tid at Kommisjonen 

kan undersøke om rammereglene er overholdt, og særlig 

denne rekommandasjon, og sikre at den gjennomføres til 

rett tid. 

45.  Under ekstraordinære omstendigheter, når en nasjonal 

reguleringsmyndighet, framfor alt på grunn av begrensede 

ressurser, ikke er i stand til å sluttføre den anbefalte 

kostberegningsmetoden innen 31. desember 2016, bør den 

fastsette foreløpige tilgangspriser basert på en standardverdi 

som bare tar hensyn til et gjennomsnitt av de tilgangspriser 

som er fastsatt av nasjonale reguleringsmyndigheter i 

sammenlignbare stater (med hensyn til kostnadene) og i 

samsvar med denne rekommandasjon. BEREC og dens 

arbeidsgrupper bør, i samarbeid med Kommisjonen, bistå 

nasjonale reguleringsmyndigheter med å gjennomføre den 

anbefalte kostberegningsmetoden så snart som mulig for å 

kunne løse denne situasjonen med begrensede ressurser, og 

framfor alt kostnaden ved å gjennomføre den anbefalte 

kostberegningsmetoden. 

46.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter har sluttført den 

anbefalte kostberegningsmetoden, bør de overveie å 

opprettholde den i henhold til artikkel 8 nr. 5 bokstav a) i 

direktiv 2002/21/EF for å gi økt reguleringsmessig 

forutsigbarhet ved å sikre stabile tilgangspriser i minst to 

hensiktsmessige undersøkelsesperioder, forutsatt at de 

opprettholder en forpliktelse til priskontroll gjennom hele 

denne perioden. 

47.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter gjennomfører den 

anbefalte kostberegningsmetoden, eller andre kost-

beregningsmetoder som er i samsvar med nr. 40 og 44, og 

opprettholder metoden i tråd med nr. 46, bør dataene som 

er lagt inn i kostberegningsmetoden bare ajourføres i 

forbindelse med en ny markedsanalyse, i prinsippet etter tre 

år. Når nasjonale reguleringsmyndigheter ajourfører 

modellen, bør de i prinsippet, forutsatt at markedsvilkårene 

har vært stabile, bare justere slike data i samsvar med den 

reelle utviklingen av de enkelte priser på innsatsfaktorer, og 

bør uansett sikre at kostnader knyttet til levering av de 

regulerte engrostjenestene dekkes i sin helhet over tid. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter bør offentliggjøre det 

ajourførte resultatet av kostberegningsmetoden, og de 

tilgangspriser som følger av dette, i den aktuelle 

treårsperioden. 

IKKE PÅLEGG OM REGULERTE TILGANGSPRISER I 

ENGROSLEDDET FOR NGA-NETT 

48.  Den nasjonale reguleringsmyndigheten bør beslutte å ikke 

pålegge eller opprettholde regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet for aktive NGA-innsatsfaktorer i engrosleddet 

i henhold til artikkel 13 i direktiv 2002/19/EF, med unntak 

av de innsatsfaktorer som er angitt i nr. 49, når den 

nasjonale reguleringsmyndigheten – i det samme tiltaket  

– pålegger SMP-operatøren forpliktelser til likebehandling i 

forbindelse med passive og aktive NGA-innsatsfaktorer i 

engrosleddet, i henhold til artikkel 10 i direktiv 

2002/19/EF, som er forenlige med: 

a)  EoI, etter framgangsmåten i nr. 51, 

b)  forpliktelser med hensyn til teknisk reproduserbarhet 

på vilkårene fastsatt i nr. 11–18, når EoI ennå ikke er 

fullt ut gjennomført, og 

c)  forpliktelser med hensyn til undersøkelsen av 

økonomisk reproduserbarhet som anbefalt i nr. 56, 

 forutsatt at den faktiske bruken av passive innsatsfaktorer i 

engrosleddet i foregående ledd, eller ikke-fysiske eller 

virtuelle innsatsfaktorer i engrosleddet med tilsvarende 

funksjoner, eller det faktum at det finnes alternative infra-

strukturer, gir en påviselig begrensning av sluttbruker-

prisene.  
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49. Den nasjonale reguleringsmyndigheten bør beslutte å ikke 

pålegge eller opprettholde regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet for passive NGA-innsatsfaktorer i engros-

leddet eller ikke-fysiske eller virtuelle innsatsfaktorer i 

engrosleddet med tilsvarende funksjoner, i henhold til 

artikkel 13 i direktiv 2002/19/EF, når den nasjonale 

reguleringsmyndigheten – i det samme tiltaket – pålegger 

SMP-operatøren forpliktelser til likebehandling i 

forbindelse med passive NGA-innsatsfaktorer i engros-

leddet eller ikke-fysiske eller virtuelle innsatsfaktorer i 

engrosleddet med tilsvarende funksjoner, i henhold til 

artikkel 10 i direktiv 2002/19/EF, som er forenlige med: 

a)  EoI, etter framgangsmåten i nr. 51, 

b)  forpliktelser med hensyn til teknisk reproduserbarhet 

på vilkårene fastsatt i nr. 11–18, når EoI ennå ikke er 

fullt ut gjennomført, og 

c)  forpliktelser med hensyn til undersøkelsen av 

økonomisk reproduserbarhet som anbefalt i nr. 56, 

 forutsatt at: 

d)  den nasjonale reguleringsmyndigheten kan vise at et 

eldre aksessnettprodukt tilbudt av SMP-operatøren, 

som er underlagt en forpliktelse til kostnadsorientert 

priskontroll i samsvar med kostberegningsmetoden 

angitt i nr. 30–37 eller nr. 40, utgjør et kobberbasert 

referanseprodukt og dermed gir en påviselig 

begrensning av sluttbrukerprisene, eller 

e)  den nasjonale reguleringsmyndigheten kan vise at 

operatører som leverer tjenester til sluttbruker via en 

eller flere alternative infrastrukturer som ikke 

kontrolleres av SMP-operatøren, kan utgjøre en 

påviselig begrensning av sluttbrukerprisene. Ved 

anvendelse av dette vilkåret bør «kontroll» tolkes i 

samsvar med konkurranserettens prinsipper. 

50. I geografiske markeder der vilkårene i nr. 48 og 49 er 

oppfylt bare i enkelte områder, bør nasjonale regule-

ringsmyndigheter differensiere sine avhjelpende tiltak og 

opprettholde eller pålegge forpliktelser til priskontroll i 

samsvar med artikkel 13 i direktiv 2002/19/EF bare i 

områder der vilkårene ikke er oppfylt. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter bør gjennomføre den anbefalte kost-

beregningsmetoden slik at resultatet ikke påvirkes av at det 

er innført differensierte tiltak innenfor et bestemt 

geografisk marked. 

51.  En nasjonal reguleringsmyndighet anses å innføre EoI i 

samsvar med nr. 48 bokstav a) og nr. 49 bokstav a) når den 

tar med dette avhjelpende tiltaket, som har vært 

gjenstand for samråd i henhold til artikkel 7 i direktiv 

2002/21/EF, i det samme endelige tiltaket som der den 

beslutter ikke å pålegge eller opprettholde regulerte 

tilgangspriser i engrosleddet på NGA-innsatsfaktorer i 

engrosleddet. Tiltaket bør omfatte en plan med nærmere 

opplysninger og en tidsplan for gjennomføring av EoI. 

Planen bør inneholde konkrete delmål, med en tidsplan for 

når hvert enkelt delmål skal nås. De første delmålene bør 

som et minimum omfatte forpliktelser til å sikre teknisk 

reproduserbarhet og innføre de mest relevante nøkkel-

indikatorer for ytelse, tjenestenivåavtaler og tjeneste-

nivågarantier som må til for å kunne levere de viktigste 

regulerte engrostjenestene så snart som mulig, og senest 

seks måneder fra EoI-forpliktelsen pålegges. 

52. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør ikke pålegge 

regulerte tilgangspriser i engrosleddet for regulerte NGA-

innsatsfaktorer i engrosleddet i det samme markedet som 

der vilkårene i nr. 48 og 49 er oppfylt, uavhengig av om 

EoI-forpliktelsen pålegges samtlige innsatsfaktorer i det 

markedet, eller om den bare gjelder for de nivåer i dette 

markedet som den nasjonale reguleringsmyndigheten anser 

som forholdsmessige. 

53. Den nasjonale reguleringsmyndighetens beslutning om ikke 

å pålegge eller opprettholde regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet bør ikke gjelde for tilgang til anleggs-

infrastruktur, enten den inngår i produktmarkedet eller er 

innført som et tilhørende avhjelpende tiltak. 

54. Når en nasjonal reguleringsmyndighet har besluttet å 

avskaffe tidligere pålagte regulerte tilgangspriser i 

engrosleddet på grunnlag av en vedtatt EoI-plan, og SMP-

operatøren ikke når de avtalte delmålene, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter vurdere å pålegge regulerte 

tilgangspriser i engrosleddet på nytt, i tråd med metoden i 

denne rekommandasjon og i samsvar med prinsippene i 

direktiv 2002/19/EF, eller vurdere å gjøre bruk av sin 

myndighet til å ilegge sanksjoner i samsvar med 

rammereglene. 

55. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sørge for at det med 

beslutningen om ikke å pålegge eller opprettholde regulerte 

tilgangspriser i engrosleddet bør følge tiltak som gjør det 

mulig å følge utviklingen i investeringsklimaet for NGA-

bredbånd, og i konkurransevilkårene, ved å be om at 

operatørene jevnlig leverer ajourførte opplysninger om 

investeringsplaner og planer om utbygging av NGA, som den 

nasjonale reguleringsmyndigheten, når det er juridisk mulig, 

deretter bør dele med nettverket av sakkyndige mellom 

Kommisjonen og BEREC omhandlet i betraktning 69. 

56. En nasjonal reguleringsmyndighet anses å pålegge 

forpliktelser til økonomisk reproduserbarhet som nevnt i  

nr. 48 bokstav c) og nr. 49 bokstav c) når den tar med de 

punkter som er oppført i bokstav a), b) og c), som har vært 

gjenstand for samråd i henhold til artikkel 7 i direktiv 

2002/21/EF, i det samme endelige tiltaket som der den 

beslutter å ikke pålegge eller opprettholde 
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regulerte tilgangspriser i engrosleddet på NGA-inn-

satsfaktorer i engrosleddet. 

a)  Nærmere opplysninger om den forutgående under-

søkelsen av økonomisk reproduserbarhet som den 

nasjonale reguleringsmyndigheten vil benytte, og som 

minst bør inneholde følgende parametrer i samsvar med 

veiledningen i vedlegg II nedenfor: 

i)  relevante kostnader i etterfølgende ledd som 

medregnes, 

ii)  relevant kostnadsstandard, 

iii)  relevante regulerte innsatsfaktorer i engrosleddet 

og relevante referansepriser, 

iv)  relevante sluttbrukerprodukter og 

v)  relevant tidsrom for gjennomføring av under-

søkelsen. 

b)  Framgangsmåten som den nasjonale regule-

ringsmyndigheten vil følge når den utfører en forut-

gående undersøkelse av økonomisk reproduserbarhet, 

der det angis at den nasjonale reguleringsmyndigheten 

kan innlede prosessen på eget initiativ eller på 

anmodning fra en tredjepart når som helst, men senest 

tre måneder etter at det aktuelle sluttbrukerproduktet er 

lansert, og som den vil sluttføre så snart som mulig, og 

under alle omstendigheter innen fire måneder fra 

prosessen ble innledet. Det bør framgå av fram-

gangsmåten at den forutgående undersøkelsen av 

økonomisk reproduserbarhet som skal utføres av 

nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til nr. 48 

bokstav c) og nr. 49 bokstav c) skiller seg fra og 

påvirker ikke marginskvisundersøkelser som kan 

utføres i ettertid i henhold til konkurranseretten. 

c)  Det avhjelpende tiltak den vil innføre dersom under-

søkelsen ikke gir tilfredsstillende resultat, ved hjelp av 

det håndhevingsverktøy som er omhandlet i 

rammereglene for å sikre overholdelse, herunder, når 

det er relevant, anmodning om at SMP-operatøren løser 

problemet med økonomisk reproduserbarhet i samsvar 

med den nasjonale reguleringsmyndighetens veiledning 

og på grunnlag av resultatene av den forutgående 

undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet som er 

utført. Dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten 

anser at et sluttbrukertilbud som ikke er økonomisk 

reproduserbart vil kunne være til betydelig skade for 

konkurransen, bør den gjøre bruk av sin myndighet i 

henhold til artikkel 10 i direktiv 2002/20/EF og kreve 

at SMP-operatøren stanser eller utsetter leveringen av 

det aktuelle sluttbrukertilbudet til kravet om økonomisk 

reproduserbarhet er oppfylt. 

57.  Når tiltaket er vedtatt, bør den nasjonale regule-

ringsmyndigheten offentliggjøre planen, og de nærmere 

opplysningene om den forutgående undersøkelsen av 

økonomisk reproduserbarhet, på sitt nettsted som en del av 

det endelige tiltaket. Den nasjonale reguleringsmyndigheten 

bør vurdere å ta i bruk alt håndhevingsverktøy som er 

omhandlet i rammereglene for å sikre at alle sider ved de 

innførte tiltakene blir overholdt. 

58.  Vilkårene i nr. 48–57 bør ikke betraktes som de eneste 

omstendigheter der nasjonale reguleringsmyndigheter kan 

beslutte å ikke pålegge regulerte tilgangspriser for NGA-

innsatsfaktorer i engrosleddet. Avhengig av påvisningen av 

en faktisk likeverdig tilgang, og av konkurransevilkårene, 

framfor alt en effektiv infrastrukturbasert konkurranse, kan 

det være flere scenarioer der pålegg om regulerte 

tilgangspriser i engrosleddet ikke er berettiget i henhold til 

rammereglene. 

SLUTTBESTEMMELSER 

59. Denne rekommandasjon berører ikke markedsdefinisjoner, 

resultater av markedsanalyser og reguleringsmessige 

forpliktelser som er vedtatt av nasjonale regule-

ringsmyndigheter i samsvar med artikkel 15 nr. 3 og 

artikkel 16 i direktiv 2002/21/EF før ikrafttredelsesdatoen 

for denne rekommandasjon. 

60. I denne rekommandasjon fastsettes en overgangsperiode 

fram til 31. desember 2016 for gjennomføringen av den 

anbefalte kostberegningsmetoden i henhold til nr. 30–37. 

Følgelig får den sin virkning gradvis og over et lengre 

tidsrom. Innvirkningen på investering, konkurranse og 

sluttbrukerpriser vil bli fulgt nøye opp av BEREC og 

Kommisjonen, også ut fra de opplysninger som leveres av 

nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til nr. 55. 

Denne rekommandasjon skal gjennomgås på nytt når 

virkningen av den kan vurderes til fulle, noe som ikke 

ventes å skje før sju år etter at den er trådt i kraft. 

Kommisjonen kan beslutte å foreta en gjennomgang 

tidligere på bakgrunn av markedsutviklingen. 

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 11. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 Neelie KROES 

 Visepresident 

 _____   
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VEDLEGG I 

Spesifisering av ledetid og levering av opplysninger 

Når nasjonale reguleringsmyndigheter vurderer hva som er en rimelig ledetid, bør de ta hensyn til følgende faktorer: 

1)  om produktet er et nytt produkt eller en oppdatering av et eksisterende produkt, 

2)  nødvendig tid til å holde samråd og komme fram til enighet om engrosleddets prosesser for levering av de aktuelle 

tjenestene, 

3)  nødvendig tid til å utarbeide et standardtilbud og inngå avtaler, 

4)  nødvendig tid til å endre eller oppdatere relevante IT-systemer, 

5)  nødvendig tid til å markedsføre det nye sluttbrukertilbudet. 

 ______   
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VEDLEGG II 

Parametrer for den forutgående undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet 

Når EoI-forpliktelsene allerede er gjennomført eller er i ferd med å gjennomføres i samsvar med nr. 51, og når teknisk 

reproduserbarhet er sikret, skal det i den forutgående undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet nevnt i nr. 56 

vurderes om marginen mellom sluttbrukerprisen på de aktuelle sluttbrukerproduktene og prisen på de aktuelle NGA-

baserte regulerte innsatsfaktorene i engrosleddet dekker differansekostnadene i etterfølgende ledd og en rimelig 

prosentdel av felles kostnader. Når nasjonale reguleringsmyndigheter fastsetter parametrene for den forutgående 

undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet, bør de sikre at SMP-operatøren ikke blir ugunstig stilt i forhold til 

operatører som søker om tilgang, hva angår deling av investeringsrisiko. 

Parametrene nevnt i nr. 56 bokstav a) er: 

i)  Relevante kostnader i etterfølgende ledd 

 Kostnader i etterfølgende ledd vurderes på grunnlag av kostnadene til SMP-operatørens egne virksomheter i 

etterfølgende ledd (EEO-undersøkelse). Nasjonale reguleringsmyndigheter bør benytte SMP-operatørens reviderte 

kostnader i etterfølgende ledd, forutsatt at de er tilstrekkelig oppdelt. Dersom markedsadgang eller 

markedsutvidelse tidligere ikke har lyktes (slik det for eksempel framgår av tidligere erfaringer), eller dersom 

svært små linjevolum med vesentlig begrenset geografisk dekning sammenlignet med SMP-operatørens NGA-nett 

tyder på at de objektive økonomiske forholdene ikke er til gunst for overtakelse i stor skala fra alternative 

operatørers side, kan nasjonale reguleringsmyndigheter justere SMP-operatørens kostnader i etterfølgende ledd 

etter størrelsen, for å sikre at det er realistisk å oppnå økonomisk reproduserbarhet. I slike tilfeller bør den rimelig 

effektive størrelsen som er identifisert av nasjonale reguleringsmyndigheter ikke overstige størrelsen i en 

markedsstruktur med et tilstrekkelig antall kvalifiserte operatører for å sikre effektiv konkurranse, samtidig som 

det også tas hensyn til konkurranse fra andre plattformer. 

ii)  Relevant kostnadsstandard 

 Differansekostnaden ved å levere den aktuelle tjenesten i etterfølgende ledd er den rette standarden. Det bør 

benyttes en LRIC +-modell til å beregne differansekostnaden (herunder kostnader som ikke kan gjenvinnes) og til 

å gjøre et påslag for felles kostnader knyttet til virksomheten i etterfølgende ledd. 

iii)  Relevante regulerte innsatsfaktorer i engrosleddet og relevante referansepriser 

 Nasjonale reguleringsmyndigheter bør identifisere de mest relevante regulerte innsatsfaktorer som blir eller 

forventes å bli benyttet av operatører som søker om tilgang i det NGA-baserte lag i engrosleddet som 

sannsynligvis vil være vanligst i inneværende markedsanalyseperiode, på bakgrunn av SMP-operatørens 

utbyggingsplaner, valgte nett-topologier og bruken av engrostilbudene. 

 En slik innsatsfaktor kan bestå av en aktiv innsatsfaktor, en passiv innsatsfaktor eller en ikke-fysisk eller virtuell 

innsatsfaktor som har tilsvarende funksjoner som en passiv innsatsfaktor. 

 Nasjonale reguleringsmyndigheter bør utføre den forutgående undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet for å 

kunne vurdere fortjenestemarginen mellom det eller de sluttbrukerprodukter som er nevnt i punkt iv) nedenfor og 

den mest relevante regulerte innsatsfaktoren som er identifisert i det valgte NGA-baserte laget i engrosleddet. 

 Når det er berettiget, og særlig når et sluttbrukerprodukt som nevnt punkt iv) lanseres på grunnlag av en annen 

innsatsfaktor enn den som tidligere er identifisert, eller når det er betydelig etterspørsel etter tilgang i et nytt NGA-

basert lag i engrosleddet, bør nasjonale reguleringsmyndigheter også vurdere fortjenestemarginen mellom 

sluttbrukerproduktet og den nye NGA-baserte regulerte innsatsfaktoren i engrosleddet. 

 Dersom SMP-operatørens nettegenskaper og etterspørselen etter engrostilbud varierer mye innenfor en medlems-

stats territorium, bør nasjonale reguleringsmyndigheter vurdere om det lar seg gjøre å differensiere det mest 

relevante NGA-baserte regulerte laget i engrosleddet etter geografisk område, og tilpasse undersøkelsen etter 

dette. 

 Når nasjonale reguleringsmyndigheter identifiserer den relevante referanseprisen i engrosleddet, bør de anse at den 

tilgangspris som SMP-operatøren faktisk tar av tredjeparter som søker om tilgang, er den relevante regulerte 

innsatsfaktoren i engrosleddet. Disse tilgangsprisene i engrosleddet bør svare til de priser som SMP-operatøren tar 

av sin egen detaljistvirksomhet. For å sikre en god nasjonal avveining mellom å intensivere effektive og fleksible 

prissettingsstrategier på engrosnivå og samtidig sikre tilstrekkelig margin for operatører som søker om tilgang, slik 

at konkurransen kan opprettholdes, bør nasjonale reguleringsmyndigheter legge behørig vekt på om det 

forekommer volumrabatter og/eller avtaler om prissetting for langsiktig tilgang mellom SMP-operatøren og 

operatører som søker om tilgang. 

iv)  Relevante sluttbrukerprodukter 

 De nasjonale reguleringsmyndighetene bør vurdere de mest relevante sluttbrukerproduktene, herunder bred-

båndstjenester («flaggskipprodukter») som tilbys av SMP-operatøren på grunnlag av det identifiserte NGA-baserte 

laget i engrosleddet. De nasjonale reguleringsmyndighetene bør identifisere flaggskipprodukter på grunnlag av 

sine markedsobservasjoner, basert på aktuelle forhold og på forventning, og det skal da tas særlig hensyn til deres 

relevans for aktuell og framtidig konkurranse. Dette bør omfatte en vurdering av markedsandelene i detaljistleddet 

med hensyn til volumet og verdien av produkter basert på NGA-regulerte innsatsfaktorer i detaljistleddet, samt 

utgifter til reklame når de er tilgjengelige. Flaggskipprodukter vil sannsynligvis bli tilbudt som en pakke. De 
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nasjonale reguleringsmyndighetene bør vurdere nye varianter av slike pakker dersom det er sannsynlig at de vil 

erstatte flaggskipproduktet. Dessuten bør nasjonale reguleringsmyndigheter vurdere om et bestemt 

sluttbrukerprodukt, som ikke trenger være blant SMP-operatørens mest relevante sluttbrukerprodukter, er særlig 

attraktivt for alternative operatører som kan rette seg inn mot en bestemt nisje eller mot sluttbrukerprodukter av 

dårligere kvalitet. De nasjonale reguleringsmyndighetene kan besluttet at et slikt produkt skal inngå blant 

flaggskipproduktene. 

v)  Relevant tidsrom 

 Nasjonale reguleringsmyndigheter bør evaluere flaggskipproduktenes lønnsomhet på grunnlag av en dynamisk 

analyse over flere tidsrom, for eksempel diskontert kontantstrømmetode (discounted cash flow, DCF). Nasjonale 

reguleringsmyndigheter bør identifisere et hensiktsmessig referansetidsrom for å kunne vurdere om marginen 

mellom sluttbrukerprisen på flaggskipproduktet og prisen på den aktuelle NGA-baserte innsatsfaktoren i 

engrosleddet gjør det mulig å få dekket kostnadene i etterfølgende ledd (herunder en rimelig prosentdel av felles 

kostnader) som er beregnet på grunnlag av punkt i) og ii) ovenfor. 

 Det relevante tidsrommet for denne forutgående undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet bør fastsettes i 

samsvar med anslått gjennomsnittlig abonnenttid. En slik gjennomsnittlig abonnenttid vil være det tidsrom der 

kundene bidrar til dekning av: a) kostnader i etterfølgende ledd, beregnet årlig i samsvar med en 

avskrivningsmetode som passer til de aktuelle eiendelene og den økonomiske levetiden for de tilsvarende 

eiendeler som kreves i forbindelse med detaljistvirksomheten (herunder nettkostnader som ikke inngår i NGA-

tilgangstjenesten i engrosleddet), og b) andre kostnader i etterfølgende ledd som vanligvis ikke beregnes årlig 

(typisk kostnader knyttet til abonnentverving), og som operatøren har for å skaffe kunder og bør forsøke å få 

dekket i løpet av gjennomsnittlig abonnenttid. 

 Ved beregning av gjennomsnittlig abonnenttid bør nasjonale reguleringsmyndigheter ta behørig hensyn til de ulike 

egenskapene og konkurransevilkårene som finnes i forbindelse med levering av tjenester via NGA-nett, 

sammenlignet med det eldre kobbernettet, når disse forskjellene sannsynligvis vil føre til at brukere av NGA-nett 

vil ha andre gjennomsnittlige abonnenttider enn brukere av kobbernettet. 

 Veiledningen til den forutgående undersøkelsen av økonomisk reproduserbarhet som er nevnt i nr. 56 og i dette 

vedlegg er begrenset til virkeområdet for denne rekommandasjon, som gjelder anvendelsen av artikkel 15 og 16 i 

direktiv 2002/21/EF sammenholdt med artikkel 10 og 13 i direktiv 2002/19/EF, og får derfor anvendelse under 

andre forhold enn forutgående marginskvisundersøkelser som anvendes på regulerte tilgangspriser i engrosleddet, 

og berører ikke på noen måte Kommisjonens og/eller vedkommende nasjonale myndigheters anvendelse av 

konkurransereglene, eller Underrettens og Den europeiske unions domstols tolkning av dem. Denne veiledningen 

berører heller ikke eventuelle tiltak som Kommisjonen kan komme til å treffe eller eventuelle retningslinjer som 

Kommisjonen kan komme til å utstede i framtiden om konkurranserettens anvendelse i Unionen. 

 ____________  


