Datum

Vår referens

Sida

2018-04-09

Dnr: 18-2483

1(2)

Ert datum

Er referens

Spektrumavdelningen

Remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i Postoch telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om
spektrumauktioner

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till nya föreskrifter om
ändring i PTS föreskrifter (2008:1) om spektrumauktioner.
PTS beslutade 2008 om införande av Post- och telestyrelsens föreskrifter
(PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner (auktionsföreskrifterna).
Auktionsföreskrifterna är utformade för att vara generellt tillämpliga då antalet
tillstånd begränsats och urvalsförfarandet ska ske genom auktion
(spektrumauktion).
Genom Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2010:5) om ändring i Post
och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner
(ändringsföreskriften) ändrades 5 § i auktionsföreskrifterna. I enlighet med
ändringsföreskriften ska en bankgaranti vara utställd av ett sådant kreditinstitut
eller finansiellt institut som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i
kreditinstitut (omarbetning) (2006 års direktiv), i en medlemsstat i Europeiska
unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Sedan ändringsföreskriften
infördes har dock 2006 års direktiv, tillsammans med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för
värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning), upphävts och ersatts med
nya rättsakter.
De båda direktiven har ersatts med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012
(värdepappersförordningen) och Europaparlamentets och rådets direktiv
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2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG
och 2006/49/EG (värdepappersdirektivet). Skälet till införandet av
värdepappersförordningen och värdepappersdirektivet var bl.a. att konsolidera
de ändringar som rättsakterna genomgått för att öka tydligheten samt att tillse
att bestämmelserna tillämpas på ett enhetligt sätt.
Syftet med det nu aktuella förslaget till föreskrifter är att ersätta de nu inaktuella
hänvisningarna till EU-rättsakter.
Enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska
parter som berörs på ett betydande sätt av den nya regleringen få tillfälle att
yttra sig över föreskrifterna och konsekvensutredningen.
Bifogat återfinns föreskrifter, sändlista och konsekvensutredning. Vi är
tacksamma om ni kan meddela oss så snart som möjligt om ni tycker att någon
mottagare saknas på sändlistan.
Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast
måndagen den 23 april 2018. Märk svaret med PTS diarienummer 18-2483 och
skicka svaren till pts@pts.se.
Nu gällande auktionsföreskrifter finns att söka på www.pts.se. I samband med
att de nya föreskrifterna träder ikraft den 1 juli 2018 kommer föreskrifterna och
tillhörande information uppdateras på PTS webbsida.
Med vänlig hälsning
Björn Karlsson
Bilagor:
Förslag till föreskrifter om ändring av PTSFS 2008-1
Konsekvensutredning
Sändlista
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