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Post- og teletilsynet (PT) viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev 23.06.2010..Vedlagt
følger PTs høringsuttalelse.

Bakgrunnen for de framlagte forslagene til endringer i ekomloven, ekomforskriften og
nummerforskriften er i følge det medfølgende høringsnotatet oppgitt å være behovet for å
gjennomføre i norsk rett de endringer som følger av EUs revisjon av den såkalte ekompakken fra
høsten 2009 samt nasjonale behov som følge av utviklingen i ekomsektoren siden 2003.

Det er nå nærmere ti år siden rammeverket for elektronisk kommunikasjon sist ble gjennomgått
på bredt grunnlag, noe som fant sted ved Samferdselsdepartementets arbeid med ot.prp. nr. 58
om lov om elektronisk kommunikasjon som ble fremmet for Stortinget våren 2003. Loven trådte i
kraft fra juli 2003 og tilhørende forskrifter trådte i kraft i begynnelsen av 2004. PT ser det derfor
som høyst berettiget at høringsnotatet omfatter også forslag til endringer i ekomloven og
forskriftene utover det som er nødvendig av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser.

Pts høringsuttalelse omfatter både merknader og forslag av materiell art og mer regeltekniske
merknader. Etter PTs oppfatning er det viktig at dette sees i sammenheng og fremmes derfor
samlet i høringsuttalelsen.

PT er innforstått med at enkelte av de forslag som fremmes i høringsuttalelsen om endringer i
forhold til høringsutkastet kan reise spørsmål om det må foretas ytterligere høring og avventer
departementets eventuelle syn på dette.

Avslutningsvis viser vi til vårt brev til departementet 09.04.2010 med forslag til endringer i lov og
forskrifter utover det som gjennomføringen i norsk rett av endringene i "pakken" vil foranledige.
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