
Post-ogteletilsynet
Norwegian Post and Telecommunications Authority

MOTTATT

63 MAI2013,

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep.
0030 OSLO

Vår ref.:
1301593-2 - 008

Vår dato:
30.4.2013

Deres ref.: Deres dato:
13/414-KSK/KAW/SGR 15.3.2013

Saksbehandler:
Ørnulf Storm

www.npt.no

Høring- endringi ekomforskriften

Post- og teletilsynet (PT) viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev av 15. mars 2013 med
forslag om endring av ekomforskriften for å gjennomføre forordning om internasjonal gjesting,
forordning om nytt, utvidet og forlenget mandat for ENISA og seks forordninger som gjelder
toppnivådomenet .eu.

Internasjonal gjesting

Departementet foreslår i høringsbrevet å gjennomføre Kommisjonens nye
gjennomføringsforordning ved å endre ekomforskriften § 2-7 om internasjonal gjesting i mobilnett
og at forordningen oversettes til norsk og tas inn som vedlegg til forskriften. PT slutter seg til dette
forslaget.

Nytt, utvidet og forlenget mandat for ENISA

Departementet foreslår å endre ekomforskriften § 8-7 som henviser til den nye ENISA-
forordningen og at forordningen tas inn som vedlegg til forskriften. Forslaget er med forbehold om
at den vedtatte forordningen er akseptabel for innlemming i EØS-avtalen. PT slutter seg til dette
forslaget.

Toppnivådomenet .eu

Departementet foreslår at de seks forordningene om toppnivådomenet .eu gjennomføres ved å
lage ny bestemmelse i ekomforskriften § 6-6 med henvisning til alle forordningene som foreslås
gjennomført. Videre foreslår departementet å endre kapitteloverskriften i kapittel 6 til «nummer,
navn og adresser» for å synliggjøre at kapittelet inneholder regulering av domener. PT slutter seg
til begge disse forslagene. Departementet har ikke antydet dato for ikrafttredelse, men PT antar at
ikrafttredelse kan skje snarest mulig etter at forordningene er vedtatt tatt inn i EØS-avtalen.

PT ønsker som departementet peker på også å fremheve at det er meget positivt at denne saken
nå får en løsning og at EFTA-landene får tilgang til å registrere domenenavn direkte under .eu på
lik linje med alle EU-land. Med full tilgang under .eu vil norske bedrifter nå lettere kunne
markedsføre sine produkter og tjenester innen hele EØS-området, som vil kunne bidra til økt
handel for norske bedrifter i det indre marked.
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