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AANBEVELING VAN DE COMMISSIE
van 20 maart 2000
tot wĳziging van Aanbeveling 98/511/EG inzake interconnectie in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (Deel 1 — Interconnectieprĳzen)
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 651)
(Voor de EER relevante tekst)

(2000/263/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open Network Provision (ONP) (1), gewĳzigd bĳ Richtlĳn
98/61/EG (2), en met name op artikel 7, lid 5,
Na raadpleging van het Raadgevend Comité dat is ingesteld bĳ artikel 9, lid 1, van Richtlĳn 90/387/EEG
van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging van de interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de tenuitvoerlegging van Open Network Provision (ONP) (3), gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 97/51/EG van het Europees Parlement en de Raad (4),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In punt 9 van Aanbeveling 98/511/EG van de Commissie (5) tot wĳziging van Aanbeveling 98/
195/EG (6) inzake interconnectie in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (Deel 1 — Interconnectieprĳzen) is verklaard dat de aanbeveling, en meer in het bĳzonder de „beste huidige
praktĳk”-prĳzen in punt 4 en de gegevens in bĳlage II, vóór 31 juli 1999 door de Commissie wordt
herzien en zo nodig bĳgewerkt.

(2)

Zoals is opgemerkt in het vĳfde verslag over de tenuitvoerlegging van het pakket telecommunicatieregelgeving (7) zĳn in een groot aantal lidstaten nog geen geschikte systemen voor de toerekening
van de kosten ingevoerd en daarom wordt het wenselĳk geacht de niveau's van de „beste huidige
praktĳk”-prĳzen in deze aanbeveling voor het jaar 2000 bĳ te werken.

(3)

Bĳ het toepassen van de eis dat interconnectieprĳzen op de kosten moeten zĳn georiënteerd, vormen
de „beste huidige praktĳk”-prĳzen een leidraad voor de nationale regelgevende instanties voor het
beoordelen van de interconnectieprĳzen voor gesprekstotstandbrenging van exploitanten die zĳn
aangemeld als beschikkend over een aanmerkelĳke macht op de markt, wanneer toereikende informatie over de toerekening van kosten ontbreekt.

(4)

Het is wenselĳk dat bĳ de volgende herziening van deze aanbeveling, eind 2000, met name wordt
onderzocht of het nodig is de „beste huidige praktĳk”-prĳzen en de toegepaste methode te blĳven
bekendmaken,

BEVEELT AAN:

Artikel 1
Aanbeveling 98/511/EG wordt als volgt gewĳzigd:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

PB L 199 van 26.7.1997, blz. 32.
PB L 268 van 3.10.1998, blz. 37.
PB L 192 van 24.7.1990, blz. 1.
PB L 295 van 29.10.1997, blz. 23.
PB L 228 van 15.8.1998, blz. 30.
PB L 73 van 12.3.1998, blz. 42.
COM(1999) 537.
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1. Punt 4 bis wordt vervangen door de volgende tekst:
„4 bis. Op basis van de in bĳlage II bĳ deze aanbeveling vermelde gegevens worden met ingang van 1
januari 2000 de volgende „beste huidige praktĳk”-prĳzen als maximale interconnectieprĳzen
aanbevolen:
„Beste huidige praktĳk”-interconnectieprĳzen:

„Beste huidige praktĳk”-interconnectieprĳzen voor gesprekstotstandbrenging op LOKAAL niveau
(d.w.z. bĳ een lokale centrale of zo dicht mogelĳk daarbĳ)
tussen 0,5 en 0,9 eurocent per minuut (piekuren)

„Beste huidige praktĳk”-interconnectieprĳzen voor „SINGLE TRANSIT”-interconnectie (grootstedelĳk niveau)
tussen 0,8 en 1,5 eurocent per minuut (piekuren)

„Beste huidige praktĳk”-interconnectieprĳzen voor „DOUBLE TRANSIT”-interconnectie (nationaal
niveau — afstand groter dan 200 km)
tussen 1,5 en 1,8 eurocent per minuut (piekuren)”

2. De tekst van punt 9 wordt vervangen door de volgende tekst: „Deze aanbeveling, en meer in het
bĳzonder de noodzaak om door te gaan met het bekendmaken van de „beste huidige praktĳk”-prĳzen
en de toegepaste methode wordt eind 2000 opnieuw bezien.”.
3. In bĳlage II, deel 1, wordt figuur 1 bis vervangen door de volgende figuur:

„Figuur 1 bis
Interconnectieprĳzen voor gesprekstotstandbrenging (1 november 1999)

4. In bĳlage II, deel 3, wordt de tabel vervangen door de tabel in de bĳlage bĳ deze aanbeveling.
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Deze aanbeveling is gerichtg tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 20 maart 2000.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
Tabel
Gegevens over interconnectieprĳzen per lidstaat (1 november 1999)

Interconnectieprĳzen per minuut,
gebaseerd op een gesprek van 3 minuten
Basisprĳzen in eurocent per minuut
Exclusief BTW

Wisselkoers
naar
EUR

Interconnectieprĳzen in lokale valuta, datum
van inwerkingtreding, overige aanvullende
informatie

Lokaal

„Single
transit”

„Double
transit” (2)

Oostenrĳk

1,82 (1)

1,82

2,40

13,76

Prĳzen per januari 1998 (ATS):
— lokaal = niet bekendgemaakt
— regionaal = 0,25 per min.
— nationaal = 0,33 per min.

België

1,07

1,80

2,56

40,34

Prĳzen per januari 1999 (BEF):
— lokaal = 0,156 per gesprek + 0,378 per min.
— regionaal = 0,295 per gesprek + 0,628 per min.
— nationaal = 0,418 per gesprek + 0,894 per min.

Denemarken (5)

0,84

1,18

1,80

7,434

Prĳzen vastgesteld door NRI per 1 oktober 1999
(DKK/100):
— lokaal = 4 per gesprek + 4,9 per min.
— single tandem = 6 per gesprek + 6,8 per min.
— double tandem = 6 per gesprek + 11,4 per min.

Finland

1,43 (1)

1,43

2,63-3,28 (3)

5,945

Prĳzen per mei 1999 (FIM/100):
— lokaal = niet bekendgemaakt
— zonaal = 16,5 per gesprek + 3 per min.
— nationaal = zonaal + 7,15 tot 11 per min.

Frankrĳk

0,61

1,50

2,23

6,559

Prĳzen per januari 1999 (FRF/100):
— lokaal = 4,03 per min.
— single tandem = 9,81 per min.
— double tandem (> 200 km) = 14,65 per min.

Duitsland (4)

1,01

1,72-2,17

2,63

1,956

Prĳzen per januari 1998 (DEM/100):
— stedelĳk = 1,97 per min.
— regio 50 = 3,36 per min.
— regio 200 = 4,25 per min.
— nationaal = 5,14 per min.

Griekenland (*)

1,93 (1)

1,93

2,76

Italië (7)

1,00

1,60

2,29

Lidstaten

329,3

1 936

Prĳzen voor mobiele exploitanten (GRD):
— grootstedelĳk = 1,7 per gesprek + 5,8 per min.
— nationaal = 2,4 per gesprek + 8,3 per min.
Prĳzen per juli 1999 (ITL):
— lokaal = 19,4 per min.
— single transit = 31 per min.
— double transit = 44,4 per min.
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Interconnectieprĳzen per minuut,
gebaseerd op een gesprek van 3 minuten
Basisprĳzen in eurocent per minuut
Exclusief BTW
Lidstaten

Lokaal

„Single
transit”

„Double
transit” (2)

Wisselkoers
naar
EUR

Interconnectieprĳzen in lokale valuta, datum
van inwerkingtreding, overige aanvullende
informatie

Ierland

1,04

1,60

2,26

Luxemburg

2,25 (1)

2,25

2,25

Nederland (6)

1,00

1,41

1,70

Portugal

0,99

1,63

2,58

200,5

Prĳzen voor ICP vastgesteld voor 2000 (PTE):
— lokaal = 2 per gesprek + 1,32 per min.
— grootstedelĳk = 2 per gesprek + 2,60 per min.
— nationaal = 2 per gesprek + 4,50 per min.

Spanje

0,99

1,59

3,07

166,4

Prĳzen per 1 december 1998 (ESP):
— lokaal = 1,65 per min.
— single transit = 2,65 per min.
— double transit = 5,11 per min.

1,16-1,21

1,59-1,67

9,09-8,68

Prĳzen per maart 1999 (SEK/100):
— lokaal = 4,2 per gesprek + 6,4 per min.
— single segment = 4,9 per gesprek + 8,9 per min.
— double segment = 5,6 per gesprek + 12,6 per min.

0,82

1,71

0,641

Zweden (8)

Verenigd
Koninkrĳk

0,86-0,90

0,54

0,7876

4.4.2000

40,34
2,204

Prĳzen per 1 december 1998 (IEP/100):
— lokaal = 0,82 per min.
— single transit = 1,27 per min.
— double transit = 1,78 per min.
Prĳzen per september 1998 (LUF):
— alle afstanden: 0,335 per gesprek + 0,796 per min.
Prĳzen per 1 juli 1998 (NLG/100):
— lokaal = 1,5 per gesprek + 1,7 per min.
— single transit = 2,1 per gesprek + 2,4 per min.
— double transit = 2,5 per gesprek + 2,9 per min.

Prĳzen per maart 1999 (GBP/100):
— lokaal = 0,3472 per min.
— single tandem = 0,5279 per min.
— double tandem (> 200 km) = 1,098 per min.

Bron: Commissie en NRI's.
Noten
(1) In Finland, Oostenrĳk, Griekenland en Luxemburg heeft het laagste interconnectietarief betrekking op interconnectie met zowel lokale als doorschakelcentrales („tandem”).
Het „lokale”-tarief is dus hetzelfde als het „single transit”-tarief.
(2) Het „double transit”-tarief omvat een afstandscomponent voor verbindingen van meer dan 200 km.
(3) In Finland varieert het „double-transit”-tarief afhankelĳk van het verkeersvolume.
(4) De vier prĳszones in Duitsland, die op basis van de afstand worden gedefinieerd, kunnen niet 1:1 worden toegewezen aan de drie kolommen van de tabel waarvan de
definitie op technische criteria is gebaseerd. In Duitsland is de lokale tariefzone identiek aan de zogenaamde city-zone die altĳd meerdere lokale netwerken omvat, d.w.z.
ook die van grote steden. Binnen deze city-zone worden ook single-transit-interconnecties opgezet, met name in grote steden. Daarom vallen in Duitsland city-zone-interconnecties ook onder de single-transit-interconnectiediensten. In de regio200-zone worden ook double-transit-interconnecties opgezet. Daarom zĳn naast nationale
interconnecties ook regio200-interconnectiediensten opgenomen in de double-transit-interconnectiediensten.
(5) De Deense NRI heeft per 1 oktober 1999 nieuwe tarieven vastgesteld. De geschillencommissie voor telecommunicatie onderzoekt deze nieuwe tarieven momenteel echter
omdat tegen het besluit van de NRI beroep is aangetekend. Daarom zĳn deze cĳfers niet gebruikt bĳ de berekening van de „beste huidige praktĳk” voor het jaar 2000 (de
oude tarieven sinds 15 augustus 1999 waren: lokaal = 0,93 eurocent per minuut, single transit = 1,67 eurocent per minuut, double transit = 1,91 eurocent per minuut).
(6) De OPTA werkt momenteel aan een besluit over de definitieve tarieven voor de periode 1 juli 1998-1 juli 1999 en de voorlopige tarieven voor de periode 1 juli 1999-1 juli
2000. Tot deze voorlopige tarieven zĳn vastgesteld, moet KPN de in de tabel vermelde tarieven aanbieden. Dit zĳn de voorlopige tarieven voor de periode 1 juli 1998-1 juli
1999 die de OPTA vorig jaar heeft vastgesteld.
(7) Voorlopige tarieven die door de Italiaanse NRI zĳn vastgesteld in afwachting van een definitief besluit.
(8) Het prĳsbereik is het gevolg van de grote valutaschommelingen die in Zweden hebben plaatsgevonden vanaf de vaststelling van nieuwe tarieven in maart 1999 tot
november 1999. De laagste tarieven zĳn in aanmerking genomen voor het bepalen van de „beste huidige praktĳk”.
(*) Tarieven nog niet goedgekeurd door de nationale regelgevende instantie.

