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Andra samråd med berörda parter angående förslag till beslut 
avseende  
grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-
innehåll till slutanvändare.  
 
PTS har utarbetat ett förslag till marknadsanalys, SMP-analys och skyldigheter 
avseende ovan nämnda marknad, och efterfrågar nu synpunkter på förslaget från 
marknadens aktörer, genom ett andra samråd.  
 
Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter  
 
 Reglerna om samråd som finns i 8 kap. LEK syftar till att ge berörda parter, 
marknadens aktörer, Europeiska gemenskapens kommission och nationella 
regleringsmyndigheter inom EU och EES-området tillfälle att yttra sig över det 
föreslagna beslutet. Samrådsförfarandet sker i fyra steg som beskrivs mer ingående 
på sid. 4. Detta samråd utgör steg 2 i förfarandet. 
 
 Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, 
vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er begäran 
om sekretess. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter 
som omfattas av sekretess innan ert svar publiceras på PTS webbplats. 

Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter från marknadens aktörer angående 
förslaget till beslut. För att PTS ska få ett så gediget underlag som möjligt inför 
utformningen av beslutet är det viktigt att berörda parter lämnar synpunkter på 
förslaget till PTS. 

Synpunkter på förslagen till beslut kan lämnas skriftligen till PTS på adressen 
smp@pts.se senast den 27 augusti 2012.  
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Om ni har några frågor med anledning av utkastet till beslut, vänligen kontakta: 
Anne Ronkainen, 08- 678 56 15, 

Viktiga förändringar i förslaget  

anne.ronkainen@pts.se  

Med anledning av de synpunkter som inkommit under det första samrådet med 
operatörer och de yttranden MRTV och KKV lämnat, har PTS gjort vissa 
förändringar i förslaget. Framförallt handlar det om utförligare beskrivningar och 
förtydliganden av den analys som ligger till grund för de föreslagna skyldigheterna.  

I remissvaren har också framkommit synpunkter på de skyldigheter PTS föreslog i 
det första samrådet. PTS har därför gjort en ny bedömning av behovet av vissa 
skyldigheter och därefter arbetat om delar av förslaget. Skyldigheten att ålägga 
Teracom att ge kunderna ett retroaktivt pris för det fall företaget inkommer med 
ytterligare kostnadskalkyler efter den 31 mars och som visar att kostnaderna har 
sjunkit har tagits bort.    

Frågor som PTS önskar besvarade  
 
PTS välkomnar alla synpunkter vad avser förslagen till beslut men eftersom de 
skyldigheter som åläggs ett företag med stöd av LEK ska vara ändamålsenliga, 
proportionella och främja konkurrensen vore det särskilt värdefullt för PTS att  
få era synpunkter avseende relevant produktmarknad, motverkande köparmakt, tv-
marknadens utveckling och skyldigheterna.  
 
Motivera era svar och om möjligt bifoga data eller annat som styrker detta.  
 
Ett första beslutsförslag med frågor till marknadens aktörer publicerades för 
samråd den 24 februari 2012 och samrådet avslutades den 2 april 2012. De 
remissvar som kom in finns publicerade på PTS webbplats. Beslutsförslaget har 
också samråtts med Konkurrensverket (KKV) och Myndigheten för Radio och TV 
(MRTV). I de beslutsutkast som nu är föremål för samråd har PTS beaktat de 
synpunkter som inkommit från de tidigare samråden.  
 
Relevant produktmarknad  
1.) Finns faktorer eller omständigheter som talar för att den relevanta 
produktmarknaden bör avgränsas snävare eller vidare än vad som framgår av 
förslaget?  
 
Motverkande köparmakt 

2.) Finns faktorer eller omständigheter som kan anses tala för en annan bedömning 
av graden av motverkande köparmakt på grossistmarknaden för marksänd fri-tv än 
vad som framgår av förslaget?  

mailto:anne.ronkainen@pts.se�
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Tv-marknadens utveckling  
3.) Hur bedömer ni att tv-landskapet ser ut om 3 år?  

a) Vilka förändringsmekanismer bedömer ni är de mest framträdande?  

b) Hur bedömer ni att tv-marknaden kommer att utvecklas inom den närmaste tre-
årsperioden med avseende på teknisk utveckling, mobil-tv, webb-tv etc?  

c) Vilka effekter bedömer ni att utvecklingen får på tv-marknaden som helhet och 
specifikt på marknaden för marksänd fri-tv (t.ex. kundrörlighet, påverkan på 
andelen fri-tv-tittare, affärsmodeller och konkurrensförutsättningar)?  
 

Skyldigheterna  
4.) Är det något i den föreslagna regleringen som framstår som otydligt eller inte är 
ändamålsenligt?  

5.) Finns det skyldigheter som behöver beskrivas eller utformas mer detaljerat? 
Ange i så fall vilka skyldigheter och hur.  

6.) Motiveras de föreslagna åtgärderna på ett adekvat sätt?  
 

Övrigt  
Vilka konsekvenser, såväl positiva som negativa, får det föreslagna beslutet för  
 
a) er fortsatta verksamhet  

b) konkurrenssituationen på grossistnivå  

c) konkurrenssituationen på slutkundsnivå?  
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Samrådets fyra steg  
 
Det formella samråd som nu inleds består av fyra steg innan PTS kan fatta ett 
slutgiltigt beslut för de marknader som berörs.  
 
Första samrådet med operatörer samt med Konkurrensverket och 
Myndigheten för Radio och TV  
 

Operatörerna får under en månad tillfälle att yttra sig om förslagen till beslut vad 
gäller den marknadsavgränsning, identifiering av företag med betydande inflytande 
och de skyldigheter som PTS avser att besluta om. Förslagen till beslut skickas 
även till Konkurrensverket och Myndigheten för Radio och TV som får samma tid 
på sig att avge yttranden. Efter samrådet publiceras operatörernas yttranden på 
PTS webbplats. PTS arbetar sedan in relevanta delar av yttrandena i 
beslutsutkasten. 

Andra samrådet med operatörer  
Operatörerna får återigen under ca en månad tillfälle att yttra sig om förslagen till 
beslut. Efter samrådet publiceras operatörernas yttranden på PTS webbplats. PTS 
arbetar sedan in relevanta delar av yttrandena i beslutsutkasten. 

EU-kommissionen och regleringsmyndigheter underrättas  
Den 1 juli 2011 träder nya regler beträffande samråd med EU-kommissionen och 
andra berörda organ i kraft. Förslagen till beslut skall överlämnas såväl till EU-
kommissionen och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna som till organet 
för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, Berec. EU-
kommissionen och de europeiska regleringsmyndigheterna får en månad att lämna 
yttranden om besluten. Kommissionen har möjlighet att utsträcka denna period 
om kommissionen överväger att inte godta förslag till beslut om att fastställa en 
marknad som avviker från kommissionens rekommenderade marknader eller som 
avser identifiering av företag med betydande inflytande. Om kommissionen 
beslutar sig för att inte godta ett sådant förslag till beslut får PTS inte meddela 
beslut. Om kommissionens invändningar kan tillgodoses genom att förslaget 
ändras sker ett nytt samråd om det nya förslaget inom sex månader från 
kommissionens beslut. Om kommissionen beslutar att inte godta ett förslag till 
beslut om skyldigheter får PTS inte meddela beslut förrän Kommissionen lämnar 
en rekommendation eller återkallar sina förbehåll. PTS publicerar förslagen till 
beslut på PTS webbplats. Eventuella omarbetningar av beslutsutkasten utifrån EU-
kommissionens yttrande görs.  
 
Slutgiltigt beslut  
När PTS slutligen har fattat beslut skickas det till berörda parter och publiceras på 
PTS webbplats, www.pts.se. 


