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Effektiva elektroniska kommunikationer nationellt och internationellt är av yttersta betydelse
för företagens och hela Sveriges konkurrenskraft. Näringslivets Telekomförening (NTK)
representerar stora organisationer och multinationella företag i Sverige, och för dessa är det av
stor vikt att förutsättningarna för harmoniserade regler inom EU avseende området
elektroniska kommunikationer kommer till stånd.
Därför hälsar NTK EU-kommissionens förslag till nya direktiv inom området positivt. NTK
vill speciellt trycka på några frågor, som vi anser att den svenska regeringen i kommande
förhandlingar bör driva.
Det förefaller som om konkurrensen på den pan-europeiska marknaden inte är tillräcklig,
Kostnaderna för s.k. internationell roaming av mobil talkommunikation (dvs när samtalen
berör fler än ett land) har, inte genom konkurrens utan genom kommissionens initiativ, sänkts
(och NTK anser att det finns utrymme för ytterligare sänkningar). Dessvärre har inte
kostnaderna för internationell roaming av datatrafik sänkts. Kommissionen har aviserat att en
översyn skall göras under året. Det finns idag flera exempel på svenska företag som har
konkurrensnackdelar genom att de inte kan använda viktiga mobila datatjänster utanför
Sverige, främst på grund av de höga kostnaderna.
NTK vill starkt uppmana den svenska regeringen att driva på detta arbete, men samtidigt ta
initiativ till att det vidtas åtgärder så att den reella konkurrensen inom Europa förbättras och
driver på prissänkningar. Det är i längden inte en önskvärd situation att priserna för
internationella e-komtjänster sätts genom regulatoriska beslut, i brist på reell konkurrens.
NTK vill också tillstyrka inrättandet av den myndighet som kommissionen föreslår, om än
med vissa begränsningar. Myndighetens uppgift förefaller till stor del vara att assistera
kommissionen, dvs snarare vara en stab än egen myndighet. Det finns skäl att vara mer tydlig
i rollfördelningen, för att inte EU-byråkratin skall svälla ut i nya konstellationer.
För att på rättvisa villkor få tillgång till den europeiska marknaden är det emellertid av mycket
stor vikt att regelverket för elektroniska kommunikationer inom EU är harmoniserat, och att
internationella tjänster drivs i sann konkurrens. Sverige, som ett litet land med stor andel
export, har bara fördelar av en sådan harmonisering. Det bör vara myndighetens uppgift; att
driva på detta (utan att det inkräktar på de länder, som vill ha en mer offensiv liberalisering
och ökad konkurrens).
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Betr förslaget om möjlighet att driva fram en funktionell separation ser NTK positivt på det,
under förutsättning av att hänsyn tas till grundläggande äganderättigheter. NTK har också
påtalat detta i remissyttrandet på PTS förslag.
Vi är givetvis villiga att utveckla våra synpunkter, och ser fram emot en utvecklad och mer
välfungerande marknad i Europa för elektroniska kommunikationer.
Stockholm den 18 januari 2008
Med vänliga hälsningar

Per Olofsson
Ordförande i NTK

NTK är landets enda övergripande organisation för professionella telekomanvändare.
Föreningen arbetar för en sund konkurrens, effektiv lagstiftning och ökad kunskap om
potentialen i elektroniska kommunikation för medlemmarna.
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