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Post- og teletilsynet (PT) viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev av 16. oktober 2009
med forslag til endringer i ekomforskriften for å gjennomføre de vedtatte endringer i EUs
forordning om internasjonal gjesting og forordningen som forlenger ENISA's mandat i norsk rett,
samt for å legge til rette for at plikten til å utgi trykt telefonkatalog ("Hvite sider)" opphører ved
årsskiftet 2009/2010. PT har følgende merknader i anledning høringen:

Internasjonal gjesting.

Departementet foreslår i høringsbrevet 16. oktober 2009 å endre gjennomføringsbestemmelsen i
ekomforskriften § 2-7 om internasjonal gjesting i mobilnett og å ta inn en norsk oversettelse av
forordningen som vedlegg til forskriften. PT slutter seg til dette forslaget.

Vi vil imidlertid peke på at enkelte tidspunkt for ikrafttredelse fastsatt i forordningen ikke vil være
relevante for norske tilbydere og forbrukere da reguleringen vil bli gjort gjeldende på et senere
tidspunkt i Norge. PT mener at reglene bør tre i kraft så raskt som mulig etter innlemmelsen i EØS-
avtalen av hensyn til norske forbrukere og en harmonisert gjennomføring med EU-landene. En slik
snarlig ikrafttredelse vil være i tråd med forordningens og ekomlovens formål. På denne bakgrunn
mener PT at tilbyderne ikke bør gis ytterligere fristutsettelse utover det som følger av tidspunktet
for norsk ikrafttredelse for å implementere krav som allerede er implementert i EUs medlemsland.

Departementet skriver i høringsbrevets kapittel 5 at Post- og teletilsynet har hatt ansvaret for tilsyn
og oppfølging av den opprinnelige forordningen om internasjonal gjesting siden denne trådte i kraft
i januar 2008. Departementet legger videre til grunn at tilsynet med endringsforordningen kun
innebærer en forlengelse i tid av tilsynsoppgaven med to år samt utvidelse av tilsynsoppgaven
med noen flere tjenester. Det forutsettes at PT vil dekke disse oppgavene innenfor rammene av
gjeldende virksomhet.

PT bekrefter at tilsynet vil utvide oppfølgingen av internasjonal gjesting i tid og med de nye
tjenestene som følger av endringsforordningen. Oppfølgingen vil som tidligere bli gjort i nært
samarbeid med bransjeaktørene. PT har allerede startet å informere aktørene om kravene som vil
komme. All informasjon fra tilsynet blir lagt ut på www.n t.no/internas'onal .estin .
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Telefonkatalog.

PT slutter seg til forslaget om å fjerne plikten til å utgi telefonkatalogen ("Hvite sider") i trykt form og
viser til Samferdselsdepartementets begrunnelse i høringsbrevet.

Videre støtter vi prinsippet i departementets forslag om at telefonkatalogen skal oppdateres
regelmessig. Etter PTs syn bør det imidlertid stilles krav om at oppdatering av telefonkatalogen
skal skje innen ett døgn (eventuelt neste virkedag) etter at opplysningene er mottatt.
Ekomforskriften § 6-3 innebærer at nummeropplysningsinformasjon skal gjøres tilgjengelig for
nummeropplysningsvirksomhet hver virkedag om ikke annet er avtalt. Standardavtalen for
nummeropplysningsvirksomhet som er fremforhandlet etter initiativ fra PT, og som i alt
overveiende grad benyttes av aktørene, innebærer at det kun i unntakstilfeller kan avtales annen
utleveringsfrekvens.

Hensynet til sluttbrukerne tilsier etter vårt syn videre at jevnlig oppdatering bør skje med virkning
for alle nummeropplysningsvirksomheter, herunder nettbaserte opplysningstjenester, og ikke bare
den leveringspliktige tjenesten. Vi viser spesielt til behovet for rask oppdatering ved sluttbrukers
bestilling av reservert og eventuelt hemmelig telefonnummer. Behov for regelmessig oppdatering
av nummeropplysningstjenestene er omhandlet i utredningen om sentral løsning for
nummeropplysningsinformasjon, som ble oversendt Samferdselsdepartementet 31. mars 2009.
Nummeropplysningsvirksomhetene som sådan er i utgangspunktet ikke direkte regulert av
ekomregelverket, men utredningen foreslår endringer som kan sikre effektiv oppdatering uten
nødvendigvis å endre virkeområdet for ekomreguleringen.

ENISA (European Network and Information Security Agency).

PT har ingen erknader til forslaget vedrørende ENISA.
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direk ø underdirektør
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