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Svar på høring om nasjonal gjennomføring av EU-rettsakter 

knyttet til Single European Sky II 

Post- og teletilsynet (PT) har tatt høringen til orientering.  
 
Vi konstaterer at § 15 i forskriftsutkastet utpeker oss til nasjonal frekvensforvalter som nevnt i 
nettverkforordningens vedlegg II, Del A, punkt 1. 
 
Vi konstaterer at forskriften anerkjenner at Luftfartstilsynet utfører visse oppgaver knyttet til 
frekvensforvaltningen etter avtale med oss, samt at avtale skal godkjennes av 
Samferdselsdepartementet. 
 
PT har en kommentar til ordlyden i § 16 i forskriftsutkastet. Dette gjelder spesielt med tanke på 
omtalen av å trekke tilbake en utpeking av et organ som «meldt organ» etter reglene i artikkel 8 
i samvirkingsforordningen. 
 
Den enkleste løsningen er kanskje å dele opp setningen slik som man har gjort i §8 i forskrift 26. 
januar 2007 nr. 99 om etablering av felles europeisk luftrom. 
 
I samvirkingsforordningen brukes begrepet «notified body». DG Enterprise and Industry i EU-
kommisjonen har utarbeidet en egen internettside hvor man kan finne lister over organisasjoner 
som er utpekt som «notified body» (NANDO, New Approach Notified and Designated 
Organisations). Per dags dato er det kun en organisasjon i Spania og en organisasjon i 
Tyskland som er meldt som slike tekniske kontrollorgan for samvirkingsforordningen. Siden 
begrepet «notified body» er oversatt med «teknisk kontrollorgan» for andre sektorer, bør man 
vurdere å bruke dette begrepet også i forbindelse med samvirkingsevne i § 16 i 
forskriftsutkastet. 
 
  

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main
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Vi har ellers ingen merknader til høringen. 
 

Med hilsen 

 

Einar Lunde (e.f.) Tor Bringsverd 

avdelingsdirektør seksjonssjef 

 

1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

 

 

 


