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Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende 
förslag till direktiv (COM (2016) 590) om regler för elektronisk 
kommunikation inom Europeiska unionen m.m. 

Inledning 
Regelrådet har i uppdrag att på begäran bistå regelgivaren med att granska konsekvensutredningar till 
sådana förslag från EU-kommissionen som bedöms ha stor påverkan på företag i Sverige och lämna 
råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Den 14 september 2016 beslutade EU-
kommissionen om ett antal förslag till nya rättsakter som berör regler för elektronisk kommunikation 
inom Europeiska unionen och relaterade frågor. Efter dialog med ansvarig sakenhet på 
Näringsdepartementet har Regelrådet inlett en granskning av den konsekvensutredning som EU-
kommissionen tagit fram ((SWD) 2016 303 final) avseende förslag till EU-direktiv om regler för 
elektronisk kommunikation inom Europeiska unionen1 och förslag till EU-förordning om upprättande av 
organ för europeiska tillsynsmyndigheter för elektroniska kommunikationer2 (Body of European 
Regulators for Electronic Communications, BEREC). Vid en genomgång av de båda föreslagna 
rättsakterna har Regelrådet gjort bedömningen att förslaget till EU-förordning främst berör budgetära 
och administrativa frågor för BEREC och därför fokuserar Regelrådets granskning i det följande på 
förslaget till direktiv och det som sägs i EU-kommissionens konsekvensanalys om detta. 

Innehållet i förslaget 
Förslaget (COM (2016)590)) till nytt EU-direktiv om regler för elektronisk kommunikation inom 
Europeiska unionen (i fortsättningen direktivförslaget) är en s.k. horisontell omarbetning av fyra 
befintliga EU direktiv.  Direktivförslaget innehåller förslag till nya eller ändrade regler inom tillgång till 
infrastruktur för elektronisk kommunikation (även kallat accessnätsreglering), där det anges att den nya 
utformningen av reglerna ska ge incitament till både befintliga aktörer och deras konkurrenter att göra 
investeringar i framtida nätverk som i princip kan ge uppkoppling med mycket hög kapacitet till varje 
medborgare och företag i Europa. När det gäller radiospektrumregler anges att dessa ska stödja och 
möjliggöra femte generationens trådlösa system, 5G. När det gäller regler för grundläggande tillgång till 
elektroniska kommunikationstjänster för alla är bestämmelserna inriktade mot att det ska finnas 

                                                      
1 Titel på engelska:  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Counci establishing the European 
Electronic Communications Code. lEn officiell svensk översättning av dokumenten finns inte i nuläget. De benämningar som 
Regelrådet ger på rättsakterna i detta yttrande är alltså försök att översätta respektive dokuments titel på engelska. 
Dokumentnumren som anges är de som anges på försättsblad till de aktuella dokumenten.   
2 Titel på engelska: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Conuncil establishing the Body of 
European Regulators for Electronic Communications. Inte heller detta dokument finns officiellt översatt till svenska och 
benämningen i detta yttrande är alltså vald av Regelrådet.  

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom 
Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. 
Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. 
Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig 
över kvaliteten på konsekvensutredningar till 
författningsförslag som kan få effekter av 
betydelse för företag. 
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funktioner för röstkommunikation och grundläggande bredband till ett överkomligt pris3. Vidare ingår 
regelförslag som syftar till att en likvärdig regeltillämpning för alla leverantörer av tjänster för 
interpersonell kommunikation som har en likvärdig funktion. Innebörden i detta är exempelvis att tjänster 
för kommunikation mellan personer som sker mellan telefonnummer (röstsamtal eller SMS) ska 
behandlas likvärdigt med kommunikation mellan personer som är oberoende av telefonnummer. Vidare 
föreslås en gemensam höjning av lägsta nivån av konsumentskydd för alla medlemsstater. 

Alternativa lösningar 
I EU-kommissionens konsekvensanalys görs genomgående jämförelser mellan olika principiellt möjliga 
sätt att utforma det nya direktivets bestämmelser.  
 
När det gäller föreslagna bestämmelser om tillgång till infrastruktur/accessnätsreglering analyseras 
således fyra alternativ: att inte genomföra någon förändring överhuvudtaget, att göra enbart begränsade 
ändringar i befintliga bestämmelser, att göra justeringar som anses nödvändiga för att ge incitament till 
både befintliga aktörer och potentiella konkurrenter till dessa att göra ekonomiskt försvarbara 
investeringar i framtida nätverk som skulle kunna åstadkomma uppkoppling med mycket hög kapacitet 
för alla medborgare och företag i Europa samt slutligen att i stor utsträckning avskaffa befintliga regler 
på området.  
 
Avseende radiospektrumregler analyseras också fyra alternativ. För det första övervägs möjligheten att 
behålla befintliga bestämmelser som de är. Utöver det övervägs ett alternativ att införa icke bindande 
regler för att främja en mer konsekvent hantering av radiospektrum inom EU. Det tredje alternativet som 
övervägs är att tillskapa bindande regler för att öka samordningen i hur radiospektrum hanteras inom 
EU med större fokus på att radiospektrumregler ska anpassas till utmaningar förknippade med 5G. Det 
fjärde alternativet som analyseras är att helt harmonisera radiospektrumregler och tillskapa en 
tillsynsmyndighet på EU-nivå. 
 
När det gäller grundläggande tillgång till elektroniska kommunikationstjänster för alla övervägs också 
fyra alternativ. Den första lösningen som analyseras är att inte göra några ändringar i befintliga 
bestämmelser. Nästa alternativ som redovisas är att göra en minimal anpassning till den utveckling som 
finns inom medlemsstaterna. Det tredje alternativet som analyseras beskrivs som en inkrementell 
anpassning till pågående utveckling med fokus på bredbandstillgång till överkomliga priser. Denna 
lösning skulle även innehålla en översyn av finansieringsmekanismer på EU-nivå. Ett fjärde alternativ 
som beskrivs är en betydande anpassning av regelverket till den utveckling som finns inom 
medlemsstaterna och att anta målsättningar för vilken uppkoppling som ska uppnås. Även i detta 
alternativ skulle finansieringsmekanismerna ses över. 
 
Avseende skydd av slutanvändare övervägs fem alternativ. Det första alternativet som beskrivs är att 
behålla befintliga bestämmelser, som huvudsakligen syftar till att skydda konsumentintressen, inklusive 
konsumenter med funktionshinder. För det andra övervägs ett alternativ att se över regelverket men 
behålla dess befintliga fokus. Det tredje alternativ som analyseras är att sektorspecifika regler enbart 
skulle gälla kommunikationstjänster som är internetbaserade. Vidare analyseras ett alternativ där 
bindande krav skulle avse internetbaserade kommunikationstjänster och krav inriktade mot tjänster där 
telefonnummer används. Det femte alternativ som analyseras, slutligen, är ett funktionsbaserat 
angreppssätt där de rättsliga kraven utgår från den funktion som en tjänst har, oberoende av om 
telefonnummer används. 
 

                                                      
3 Benämns Universal service i direktivförslaget. Överkomligt pris= affordable.  
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Vidare övervägs när det gäller regler avseende telefonnummer tre alternativ. För det första analyseras 
möjligheten att inte göra några ändringar i befintliga bestämmelser. För det andra analyseras 
möjligheten att upphäva de EU-regler om telefonnummer som blivit överflödiga men i övrigt lämna 
regelverket oförändrat. Slutligen övervägs ett tredje alternativ att anpassa EU-reglerna om 
telefonnummer på ett sätt som beaktar konkurrensfrågor relaterade till marknaden för tjänster där 
kommunikationen sker mellan maskiner.     

EU-kommissionens konsekvensanalys 

 
Aktörer som berörs av förslaget 
Generellt kan sägas att det finns ett relativt stort antal aktörer som anges påverkas av direktivförslaget. 
Nedan återges vilka typer av företag som nämns i analyserna.  
 
Det analyseras hur förslaget om tillgång till infrastruktur påverkar små och medelstora företag, stora och 
multinationella företag, företag som redan är etablerade på marknaden respektive företag som vill 
etablera sig på marknaden4, investerare i fiberlösningar respektive kabelaktörer5, leverantörer av 
mjukvara och applikationer samt leverantörer av utrustning. När det gäller förslaget till 
radiospektrumregler analyseras effekterna för slutanvändare (som anges kunna vara både konsumenter 
och företag), små och medelstora företag, mobiloperatörer, andra spektrumanvändare (exempelvis 
aktörer som sänder radio eller tv digitalt) och tillverkare av utrustning. Avseende grundläggande tillgång 
till elektronisk kommunikation för alla analyseras effekterna för i stort sett samma aktörer som de 
föreslagna reglerna om tillgång till infrastruktur6. När det gäller skydd av slutanvändare analyseras 
effekterna för  telebolag, s.k. OTT (Over the top-players, nätbaserade bolag, ofta globala, som erbjuder 
kommunikationstjänster som många användare uppfattar som jämförbara med rösttelefoni eller SMS), 
nystartade bolag inom IoT (Internet of things) och små och medelstora bolag. Slutligen när det gäller 
föreslagna regler om telefonnummer beskrivs effekter för industriella användare av IoT, företag som 
levererar IoT-tjänster (inklusive små och medelstora sådana) samt telebolag. 
 
Analyser av effekter för företag 
 
Tillgång till infrastruktur/accessnätsreglering 
 
Alternativet att inte ändra bestämmelserna om tillgång till infrastruktur anges ge blandade resultat för 
små och medelstora företag. Vissa kan få god service men de brister som finns idag består. För större 
företag och multinationella företag anges att utebliven förändring är entydigt negativt, eftersom 
fragmentering på inre marknaden påverkar möjligheten till uppkoppling över gränser. För redan 
etablerade företag anges att effekten av utebliven förändring är entydigt negativ när befintlig regelbörda 
och begränsningar består medan effekterna för nya aktörer på marknaden anges vara blandade och 
variera mellan länder. Nya aktörer anges vara sårbara för förändringar i teknik och regelverk. När det 
gäller investerare i fiberlösningar anges att alternativet med oförändrad reglering är neutralt men inte 
medför några ytterligare incitament till investering. För kabelaktörer anges stabilitet vara synnerligen 
positivt, även om en fortsatt reglering av priser i grossistledet kan undergräva lönsamhet. För 
leverantörer av mjukvara och applikationer anges utebliven förändring ge blandade effekter. För 
leverantörer av utrustning anges påverkan bli neutral eller negativ när ingen specifik stimulans ges till 
investeringar.  Alternativet med begränsade förändringar och förenkling i regelverket anges ge samma 

                                                      
4 Regelrådets översättning av engelska incumbents respektive entrants. 
5 Eng: cable operator 
6 Den skillnad som finns är att de leverantörer av utrustning som analyseras för det förslaget specifikt anges vara 
leverantörer av mobila och trådlösa lösningar. 
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resultat som oförändrat regelverk för små och medelstora företag respektive stora och multinationella 
företag, investerare i fiberlösningar samt leverantörer av mjukvara och applikationer. För etablerade 
aktörer på marknaden anges alternativet med begränsade ändringar ge vissa fördelar jämfört med 
ingen förändring, bl.a. ökad förutsägbarhet och att kraven på bevisbörda för offentliga ingripanden på 
marknaden ökar. För nya aktörer på marknaden anges alternativet med begränsade förändringar 
medföra vissa förbättringar jämfört med utebliven ändring, såsom att det är möjligt att regelbördan 
kommer minska. För kabelaktörer anges det finnas fördelar jämfört med utebliven förändring såsom mer 
stabila förutsättningar på marknaden och högre tröskel för offentliga ingripanden. För leverantörer av 
utrustning blir effekten neutral till negativ, på samma sätt om utebliven förändring.  
 
Avseende alternativet med bestämmelser som ska ge incitament till investeringar i framtida nätverk 
anges effekterna för små och medelstora företag bli väsentligt positiva. Bättre bredbandskvalitet anges 
följa av utökade investeringar i bredband med hög hastighet. Stora och multinationella företag anges 
gynnas av bättre tillgång till fiberlösningar och en mer enhetlighet i grossistledet. För aktörer som är 
etablerade på marknaden anges utfallet bli gynnsamt till följd av att viss reglering potentiellt minskar 
men det blir också större press att investera. För nya aktörer på marknaden anges att storskaliga 
sådana som har möjlighet att investera och medinvestera gynnas av förslaget medan mindre aktörer 
påverkas negativt. Investerare i fiberlösningar påverkas positivt genom bättre tillgång till infrastruktur 
och stöd till investeringar i landsbygd. Kabelaktörer får ett mer blandat utfall, där möjlighet till 
avskaffande av prisreglering i grossistledet blir gynnsamt men större konkurrens och ökad press att 
investera. Leverantörer av mjukvara och applikationer gynnas genom att tillgången till bredband ökar 
men konsolidering på vissa marknader kan påverka mekanismer som är till för att säkerställa 
konkurrens. Leverantörer av utrustning anges bli påverkade på olika sätt beroende på vilken 
affärsmodell eller kundkrets de har.  
 
När det gäller det fjärde alternativet att i stor utsträckning avreglera området anges effekterna bli 
negativa för små och medelstora företag eftersom en väsentligt minskad konkurrens väntas bli följden 
med negativa effekter på såväl pris som kvalitet även om vissa ytterligare investeringar kan ske. För 
stora och multinationella företag anges avregleringsalternativet vara mycket negativt med minskad 
konkurrens och ökad fragmentering. För företag som redan är etablerade på marknaden (och äger 
infrastruktur) anges avreglering vara positivt till följd av minskad regelbörda och minskad konkurrens. 
För nya aktörer på marknaden bedöms avregleringsalternativet vara påtagligt negativt och anges kunna 
påverka företagens överlevnadsmöjligheter. För investerare i fiberlösningar anges effekten vara neutral 
eller negativ medan avreglering bedöms som positivt för kabelaktörer. Leverantörer av mjukvara och 
applikationer påverkas negativt medan effekten för leverantörer av utrustning bedöms bli blandad 
beroende på affärsmodell och kundkrets.  
 
Sammantaget utmynnar analysen i ett ställningstagande från EU-kommissionen att förorda lösningen 
med bestämmelser som avses ge incitament till investeringar i framtida nätverk som möjliggör 
uppkoppling med hög kvalitet. 
 
Radiospektrumregler 
 
Alternativet att inte ändra befintliga regler om radiospektrum anges ge negativa effekter för 
slutanvändare, inklusive företag, genom sent och splittrat genomförande av 5G som medför att nya 
tjänster inte utvecklas m.m. Effekten för små och medelstora företag anges inte avvika från den för 
slutanvändare generellt. Mobiloperatörer anges också påverkas negativt av utebliven regeländring 
medan andra spektrumanvändare inte påverkas alls. Leverantörer av utrustning anges också påverkas 
negativt genom att ett sent och splittrat genomförande inte kan säkerställa stabila rättsliga 
förutsättningar och därmed går de skalfördelar som skulle kunna vinnas till följd av den inre marknadens 
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storlek förlorade. Alternativet med icke bindande regler bedöms ge blandad effekt för slutanvändare, 
små och medelstora företag och mobiloperatörer. En fördel anges vara att ett sådant förslag skulle 
kunna genomföras snabbt, men det anges också finnas en väsentlig risk att frivilliga åtgärder inte skulle 
genomföras i många medlemsstater och att den samlade effekten i så fall skulle bli likvärdig med 
utebliven regeländring. För andra spektrumanvändare än mobiloperatörer anges även alternativet med 
frivilliga åtgärder sakna effekter. Även för leverantörer av utrustning bedöms effekten av icke bindande 
regler ha likvärdiga effekter som utebliven regeländring.  
 
Det tredje övervägda alternativet med bindande radiospektrumregler för ökad samordning anges ge 
positiva effekter för slutanvändare genom att tilldelning av radiospektrum skulle ske på ett samordnat 
sätt inom unionen, inklusive avseende 5G. Effekterna för små och medelstora företag anges inte avvika 
från detta men specifikt för denna grupp nämns att ett snabbt införande av 5G skulle skapa möjligheter 
till innovationer och entreprenörskap vilket anges gynna gruppen. Att tillämpa generella tillstånd snarare 
än individuella tillståndsprocesser anges kunna ge utökade möjligheter för små och medelstora företag 
att få tillgång till spektrum som i nuläget bara kan nyttjas av större företag som har tillräckliga resurser 
för att kunna köpa ensamrätt. Även för mobiloperatörer anges alternativet med bindande regler vara 
gynnsamt. För andra spektrumanvändare anges effekten bli osäker. Alternativet medför å ena sidan 
större rättslig förutsägbarhet i hela unionen. Vad påverkan blir för gruppen beror på hur specifika beslut 
fattas men det anges att en föreslagen peer review – ett slags remissförfarande bland 
tillsynsmyndigheterna – kan säkerställa att lokala behov hos spektrumanvändare fortsatt kan 
tillgodoses. Även för leverantörer av utrustning anges förslaget med bindande regler vara positivt 
genom bl.a. större rättslig förutsägbarhet.  
 
Det fjärde alternativet, att tillskapa en tillsynsmyndighet på europeisk nivå, anges ge blandade effekter 
för slutanvändare, inklusive såväl små och medelstora som andra företag. Visserligen skapas en aktör 
med ansvar för att hantera problem på europeisk nivå, men den förhandlingsprocess som krävs för att 
etablera en sådan anges leda till förseningar i införandet av 5G i unionen. Även för mobiloperatörer 
anges att detta alternativ skulle ge blandade effekter p.g.a. den tid som det väntas ta att få en 
myndighet etablerad. För andra spektrumanvändare anges effekterna vara osäkra. Visserligen skulle 
alternativet medföra mest rättslig förutsägbarhet av alla de lösningar som övervägts men det skulle å 
andra sidan finnas mindre möjligheter till lokala anpassningar. För leverantörer av utrustning anges 
alternativet med en tillsynsmyndighet på europeisk nivå vara positivt, på likvärdigt sätt som lösningen 
med bindande regler.  
 
Sammantaget kommer EU-kommissionen fram till att förorda det tredje alternativet med bindande regler 
för samordning men utan en tillsynsmyndighet på europeisk nivå.   
 
Grundläggande tillgång till elektroniska kommunikationstjänster 
 
Alternativet med oförändrade regler om grundläggande tillgång till elektroniska kommunikationstjänster 
anges inte ha några effekter för vare sig små och medelstora företag, stora och multinationella företag, 
etablerade aktörer, investerare i fiberlösningar, kabelaktörer eller leverantörer av mobil/trådlös teknik7 
eller leverantörer av mjukvara och applikationer. För nya aktörer på marknaden anges utebliven ändring 
innebära rättslig osäkerhet om finansieringsmöjligheter. Alternativet med minimal anpassning till 
pågående utveckling i medlemsstaterna ger effekter för nya aktörer på marknaden, av samma slag som 
alternativet med utebliven regeländring. För aktörer som redan är etablerade på marknaden anges 
alternativet medföra minskad finansiell börda eftersom det innebär att obligatoriska serviceåtaganden 
minskar i omfattning. För övriga grupper av företag anges alternativet inte ge några effekter. Det tredje 

                                                      
7 Eng: Mobile/wireless providers, se Annex 12 till EU kommissionens konsekvensanalys 
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alternativet, inkrementell anpassning till pågående utveckling med fokus på bredbandstillgång till 
överkomliga priser, anges när det gäller små och medelstora företag understödja egenföretagande och 
mikroorganisation. När det gäller aktörer som är etablerade på marknaden anges att detta alternativ 
minskar såväl finansiell som administrativ börda genom minskad omfattning på åtaganden och översyn 
av finansieringsmöjligheter. För nya aktörer på marknaden anges alternativet medföra ökad rättslig 
förutsägbarhet när det gäller tillgång till finansiering och för investerare i fiberlösningar såväl som 
kabelaktörer anges det minska finansiell och administrativ börda. När det gäller leverantörer av 
mobil/trådlös teknik anges alternativet medföra dels minskad finansiell och administrativ börda, dels mer 
fördelaktig relation mellan kostnad och nytta när det gäller mobilt bredband till överkomliga priser. För 
leverantörer av mjukvara och applikationer anges att det ger en utvidgad målgrupp för avancerade 
kommunikationstjänster. Det fjärde alternativet med en betydande anpassning av regelverket anges 
överlag ge samma effekter som det tredje för berörda aktörer. Utöver de likvärdiga effekterna anges 
emellertid det fjärde alternativet specifikt medföra en potentiellt ökad marknadsmakt för aktörer som är 
etablerade på marknaden. Om denna ökade marknadsmakt realiseras anges det medföra effekter på 
prisnivåer och ökad svårighet för nya aktörer att etablera sig. Även investerare i fiberlösningar anges 
kunna påverkas bl.a. av konkurrenssnedvridning och påverkan på prisnivåer.  
 
Sammantaget kommer EU-kommissionen fram till att förorda det tredje alternativet.  
 
Skydd av slutanvändare 
 
Alternativet med oförändrade regler anges leda till att en befintlig skillnad i vilka regler som gäller för 
telefonbolag respektive för OTT består. För telefonbolag anges det också medföra 
genomförandekostnader för att uppfylla krav och en duplicering av kostnader om bolagen är verksamma 
i flera länder. För OTT anges alternativet utebliven förändring inte innebära några 
genomförandekostnader annat än att vissa rättegångskostnader kan bli aktuella. För små och 
medelstora företag, inklusive nystartade bolag inom IoT kännetecknas alternativet utebliven förändring 
av fortsatt osäkerhet när det gäller planering för framtiden och investeringar i ett läge när regelverkets 
omfattning är oklar. Det andra övervägda alternativet, att se över regelverket men behålla dess 
befintliga fokus, anges påverka telefonbolag genom att genomförandekostnader och höga kostnader 
p.g.a. verksamhet i flera länder minskar medan olikheten i rättsliga villkor i jämförelse med OTT 
kvarstår. För OTT betyder samma alternativ ingen förändring jämfört med utebliven ändring. Inte heller 
små och medelstora bolag eller nya bolag inom IoT påverkas. Det tredje alternativet, att sektorspecifika 
regler enbart skulle gälla kommunikationstjänster som är internetbaserade, anges vara gynnsamt för 
telefonbolag i jämförelse med OTT. Kostnader för att uppfylla regelkrav anges också minska för 
telebolag med detta alternativ samtidigt som etableringströsklar kan uppstå på nationella marknader 
med högre koncentration. För OTT anges det tredje alternativet medföra minskade kostnader för att 
leva upp till krav. För små och medelstora företag inklusive nya bolag inom IoT anges det tredje 
alternativet innebära tydligare regler men ökade risker på marknaden.  
 
Det fjärde alternativet, att bindande krav skulle avse internetbaserade kommunikationstjänster och krav 
inriktade mot tjänster där telefonnummer används, anges vara mindre fördelaktigt för telefonbolag än 
det tredje genom att krav ställs på både dessa och OTT, kostnaderna för att uppfylla regler minskar 
även med detta alternativ men mindre än vad de gör i det tredje alternativet och telefonbolagen får lägre 
kostnader för att vara verksamma i flera länder på samma sätt som i det andra alternativet. För OTT 
innebär det fjärde alternativet att nya kostnader för att uppfylla regelkrav uppstår. För små och 
medelstora företag och nystartade bolag inom IoT innebär det fjärde alternativet större tydlighet om 
regelverkets omfattning. Det femte alternativet, där de rättsliga kraven utgår från den funktion som en 
tjänst har, anges vara gynnsamt för telefonbolagen i relation till OTT. Vidare anges det  ha samma 
effekter för telefonbolagen som det fjärde alternativet när det gäller kostnader för att uppfylla regelkrav 
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och samma effekter som det andra alternativet när det gäller merkostnader för verksamhet i flera länder. 
För OTT anges det femte alternativet medföra nya uppfyllandekostnader samt viss regelrelaterad risk 
bl.a. till följd av att osäkerheter om hur vissa begrepp ska tolkas. Vidare anges att alternativet kan 
medföra risk för att innovationer uteblir. Avseende små och medelstora företag anges att det femte 
alternativet ger ökad tydlighet om de rättsliga kravens omfattning.  
 
EU-kommissionen kommer sammantaget fram till att förorda det fjärde alternativet. 
 
Regler avseende telefonnummer 
 
Alternativet att inte ändra befintliga regler anges påverka IoT-användare genom att priset för IoT-tjänster 
är högt. Det finns risk för barriärer som hindrar gränsöverskridande användning av applikationer och det 
finns risk för att ett fullt utnyttjande av möjligheterna med IoT förhindras. När det gäller leverantörer av 
IoT-tjänster, inklusive små och medelstora företag, anges att utebliven förändring medför en risk för 
inlåsningseffekter som i sin tur leder till höga priser och lägre kvalitet. Vidare anges att det kan finnas 
eller uppstå flaskhalsar för leveranser både inrikes och över gränser. Vidare blir det mindre utrymme för 
innovationer inom IoT-tjänster med detta alternativ. För telefonbolag anges utebliven förändring 
innebära höga priser och höga vinster men också växande administrativa kostnader. Det andra 
övervägda alternativet, att enbart upphäva bestämmelser som blivit överflödiga, anges ge samma 
effekter som utebliven förändring för de aktörer som är företag. Det tredje alternativet, anpassa EU-
reglerna om telefonnummer på ett sätt som beaktar konkurrensfrågor relaterade till marknaden för 
tjänster där kommunikationen sker mellan maskiner, anges ge följande effekter. För IoT-användare 
anges priser sjunka, risker minska och barriärer som finns i utgångsläget minska. För leverantörer av 
IoT-tjänster anges risker minska, antalet flaskhalsar minska och mer utrymme skapas för innovationer. 
För telebolag, slutligen, anges detta alternativ medföra lägre priser och mindre vinster men också lägre 
administrativa kostnader.  
 
Sammantaget kommer EU-kommissionen fram till att förorda alternativ tre.     
 

Regelrådets bedömning av EU-kommissionens konsekvensanalys 

 
Regelrådets synpunkter på EU-kommissionens analys 
Som har refererats ovan innehåller EU-kommissionens konsekvensanalys relativt omfattande 
information om såväl direktivförslagets bedömda effekter på företag som analyser av vad en del andra 
möjliga utformningar av direktivet skulle medföra. Den typ av information som finns tillgänglig i 
dokumentationen är överlag på makronivå. Det finns beskrivningar av hur olika berörda typer av 
branscher och företag väntas bli berörda, men det är mer begränsad information om hur olika alternativ 
påverkar på nationell nivå. Det slags information som finns är i huvudsak kvalitativ snarare än 
kvantifierad, även om det exempelvis finns diagram som jämför situationen i olika europeiska länder i 
vissa avseenden, framför allt i utgångsläget. Den information som finns i detta avseende indikerar att 
Sverige i flera avseenden kan väntas ha kommit längre än många andra medlemsstater i den utveckling 
som direktivet avser att främja. Det finns relativt omfattande information om hur EU-kommissionen 
bedömer effekter på konkurrens, både avseende konkurrens mellan olika slags företag och tjänster och 
när det gäller möjligheterna till gränsöverskridande handel respektive trösklar till nationella marknader. 
Överlag får den redovisade informationen anses vara på en hög abstraktionsnivå och den kännetecknas 
av en mycket långtgående användning av förkortningar och fackuttryck som inte alltid förklaras, vilket 
gör redovisningen mindre transparent än vad den annars hade kunnat vara.  
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Regelrådet har vid beredningen av detta ärende varit i kontakt med två berörda branschorganisationer 
för att ta del av deras synpunkter på EU-kommissionens förslag och den konsekvensanalys som 
kommissionen gjort. Den ena organisationen anförde då i huvudsak följande. Utformningen av EU-
lagstiftningen om elektronisk kommunikation m.m. har en avgörande roll för organisationens 
medlemsföretags möjligheter att verka på marknaden. Organisationen angav att förslagen kan komma 
att påverka förutsättningarna för konkurrens, innovation och investeringar på marknaden för 
elektroniska kommunikationstjänster, en marknad som är viktig för svenska företag. 
Branschorganisationen ansåg vidare att eftersom de faktiska effekterna av förslaget varierar beroende 
på marknad är det att föredra att en nationell konsekvensutredning görs för att fånga upp de aspekter av 
förslaget som påverkar operatörer och slutanvändare i Sverige på ett annat sätt än operatörer och 
slutanvändare i annan medlemsstat. Den svenska marknaden angavs utmärka sig i jämförelse med 
andra marknader inom EU på flera sätt, bl.a. genom en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur med flera 
aktörer som investerar och bygger ut infrastruktur i konkurrens. Det angavs även finnas en relativt hård 
konkurrens på tjänstesidan, vilket angavs ha lett till att de svenska konsumentpriserna är låga. 
Branschorganisationen ansåg vidare att EU-kommissionens förslag och konsekvensutredning delvis är 
inriktade på en situation som inte stämmer överens med den som råder i Sverige och det finns därför 
behov av en kompletterande svensk konsekvensanalys. 
 
Framför allt när det gäller EU-kommissionens förslag avseende infrastruktur/accessnätsreglering 
angavs det behövas en separat svensk konsekvensanalys. Flera av de ändringar som EU-
kommissionen föreslår ansåg branschorganisationen vara lämpliga i en situation där utbyggnaden av ny 
infrastruktur för supersnabba bredbandstjänster (t.ex. fiberaccessnät) inte har kommit igång ordentligt. 
Detta angavs emellertid inte vara fallet i Sverige. Vidare angavs att det nya regelverket förväntas få 
genomslag år 2020 och att i Sverige förväntar sig regeringen och ansvariga myndigheter att minst 90 
procent av befolkningen kommer att ha tillgång till sådan infrastruktur 2020. En svensk 
konsekvensutredning borde enligt branschorganisationen undersöka huruvida EU-kommissionens 
förslag avseende accessnätsreglering säkerställer att det kommer att finnas förutsättningar för en 
fungerande konkurrens på bredbandsmarknaden i Sverige fr.o.m. 2020. Andra aspekter som lämpligen 
borde belysas angavs vara förslagets påverkan på konkurrensen mellan operatörer i olika 
medlemsstater och eventuella konsekvenser av att EU får större möjligheter att påverka nationell 
spektrumtilldelning/utrullning.  Branschorganisationen bedömde vidare att EU-kommissionens förslag 
och konsekvensutredning är fokuserade på utbudssidan av marknaden. Mer fokus på efterfrågasidan, 
dvs. konsumenters och företags behov, skulle därför enligt organisationen vara önskvärt i en eventuell 
svensk konsekvensutredning. 
 
Den andra tillfrågade branschorganisationen anslöt sig till de synpunkter som refererats ovan och 
anförde i övrigt att för svensk konkurrenskraft är det mycket viktigt att vi fortlöpande bygger ut den 
digitala kommunikationen och säkrar stabil tillgång därav för både företag, myndigheter och 
konsumenter. Vidare angav organisationen att Sverige är ett av de ledande länderna inom EU vad 
gäller digitalisering och tillhörande infrastruktur.  
 
Regelrådet konstaterar mot denna samlade bakgrund följande. Även om EU-kommissionens 
konsekvensutredning som nämnts innehåller information och bedömningar avseende effekter för företag 
finns mycket som talar för att det är motiverat att göra en kompletterande svensk konsekvensutredning. 
Såväl information i EU-dokumenten  som synpunkterna från branschorganisationer talar för att Sverige 
har en speciell position på det område som direktivförslaget avser, samtidigt som det är oklart vad 
konsekvenserna skulle bli ur ett nationellt svenskt perspektiv. 
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Rekommendationer avseende en kompletterande svensk konsekvensutredning 
 
Som nyss nämnts anser Regelrådet att det är motiverat att ta fram en kompletterande svensk 
konsekvensutredning. En sådan skulle med fördel kunna omfatta i vart fall punkterna nedan. 
 

 Innebär Sveriges relativa tätposition inom EU särskilda möjligheter för svenska företag i 
förhållande till regelförslaget? 

 Innebär tätpositionen ett problem i förhållande till regelförslaget? 

 Skulle regelförslaget kunna ha väsentligt olika effekter för olika delar av Sverige – och därmed 
lokalt näringsliv- beroende på status för nätutbyggnad etc.? 

 Finns det någon påverkan på exportmöjligheter för svenska företag? 

 Påverkar förslaget de svenska berörda företagens konkurrenskraft internt inom EU? 

 Finns det någon påverkan på berörda svenska företags konkurrenskraft gentemot konkurrenter 
på global nivå till följd av förslaget? 

 Finns det skäl att anta att förslaget skulle medföra väsentliga förändringar i svenska berörda 
företags administrativa och andra kostnader? 

 
Regelrådet vill även påpeka  vikten av att, om det är möjligt, belysa såväl hur de direkt berörda 
företagens förutsättningar påverkas, som vilka effekterna blir för de företag som efterfrågar de digitala 
tjänsterna. Detta är sannolikt värdefull information för svensk del.   

Sammanfattning 

Som har refererats ovan bedömer Regelrådet att konsekvensutredningen innehåller en hel del 
information om möjliga effekter för företag, på en övergripande nivå. Det som emellertid saknas är en 
tydlig bild av vilken effekt förslagen skulle få för berörda företag verksamma i Sverige. Det finns mycket 
som talar för att det är motiverat att belysa denna aspekt tydligare. Sverige intar, såvitt Regelrådet kan 
förstå, en tätposition inom EU på de områden som direktivförslaget avser att reglera. Det kan medföra 
både fördelar och utmaningar i förhållande till en rättsakt som såvitt Regelrådet kan förstå utgår från ett 
EU-genomsnitt. Dessa aspekter, såväl som påverkan på berörda svenska företags kostnader och 
konkurrensförhållanden, är inte tillräckligt belysta i den konsekvensanalys som EU-kommissionen 
upprättat och utgör mot den bakgrunden exempel på frågor som bör analyseras vidare. 
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Regelrådet behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 oktober 2016. 
 
I beslutet deltog Pernilla Lundqvist, ordförande, Samuel Engblom, Claes Norberg och Lennart Renbjer 
 
Ärendet föredrogs av Per Högström  
 

    
Pernilla Lundqvist   Per Högström 
Ordförande    Föredragande 
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