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Høring - endring i ekomforskriften
Samferdselsdepartementet foreslår med dette å endre forskrift 16. februar 2004 nr. 401
om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste
(ekomforskriften) i tråd med vedlagte forslag. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på forslaget innen 26. a ril 2013.
1 Oppsummering av endringsforslagene
Samferdselsdepartementet foreslår å endre ekomforskriften med sikte på å
gjennomføre en rekke forordninger fra EU i norsk rett. Det foreslås for det første å
gjennomføre Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1203/2012 av 14.
desember 2012 om atskilt salg av regulerte internasjonale gjestingstjenester i norsk
rett. Forordingen gjennomfører artikkel 5 (2) i Europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 531/2012 13. juni 2012 om internasjonal gjesting som ble tatt inn i EØS-avtalen
28.september 2012 og gjennomført i norsk rett 7. desember samme år gjennom
endringen av ekomforskriften § 2-7. Forordningen behandles nedenfor under punkt 0.
Samferdselsdepartementet foreslår videre å gjennomføre forordningene om
toppnivådomenet .eu, fordi Norge nå får full tilgang til toppnivådomenet .eu på lik linje
med EU-landene. Forordningene om toppnivådomenet .eu behandles nedenfor under
punkt 3.
Samferdselsdepartementet foreslår i punkt 4 nedenfor å endre ekomforskriften for å
gjennomføre den kommende forordningen om nytt, utvidet og forlenget mandat for
ENISA (European Network and Information Security Agency). Forordningen er ikke
endelig vedtatt i EU. Det foreligger imidlertid enighet om forordningens innhold
mellom Parlamentet og Rådet, og forordningen forventes å bli formelt vedtatt 16. april
d.å. Forordningen skal tre i kraft dd.mm.år. Utkast til forordning sendes på høring i sin
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nåværende form fordi det ikke forventes materielle endringer før vedtak, kun mindre
juridiske, tekniske og korrekturmessige endringer. Høring av forslaget sammen med
de andre forordningene vil spare tid og ressurser for markedsaktører og myndigheter
sannlignet med å avholde en senere separat høring. Det vil videre legge forholdene til
rette for å kunne videreføre deltagelsen i ENISA uten tidsmessige avbrudd.
Samtlige endringer foreslås med forebehold om at de aktuelle rettsaktene innlemmes i
EØS-avtalen. Endringene forutsettes å tre i kraft tidligst samtidig med at rettsaktene
innlemmes i EØS-avtalen.
2 Internasjonal gjesting
2.1 Bakgrunn
Kommisjonens vedtok 14. desember 2012 en gjennomføringsforordning om atskilt salg
av regulerte internasjonale nettgjestingstjenester (nr. 1203/2012). Denne forordningen
gjennomfører som nevnt over artikkel 5 (2) i Europaparlamentets og rådets tredje
forordning (EU) nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om internasjonal gjesting. Forordning nr.
531/2012 er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i ekomforskriften § 2-7.
2.2. Gjennomføring i norsk rett
Samferdselsdepartementet foreslår å endre ekomforskriften for å gjennomføre
Kommisjonens nye gjennomføringsforordning. Den nye forordningen foreslås
gjennomført i ekomforskriften § 2-7 om internasjonal gjesting i mobilnett, jf. vedlegg, og
ved at forordningen oversettes til norsk og tas inn som vedlegg til forskriften.
Forordningen kan lastes ned her:
h : eurlex.euro a.eu LexUriServ LexUriServ.do?uri=0 :L:2012:347:0001:0007:EN:P
DF
Endringen i ekomforskriften forutsettes å tre i kraft samtidig med at forordningen
innlemmes i EØS-avtalen, og tidligst 1. juli 2014.
2.3 Nærmere om utkast til endring i ekomforskriften § 2-7
Under følger en kort gjennomgang av hovedelementene i Kommisjonens
gjennomføringsforordning. Høringsinstansene oppfordres til å lese forordningen for
nærmere detaljer.
Forordningen gjennomfører artikkel 5(2) i EUs tredje forordning om internasjonal
gjesting. Den tredje forordningen nr. 531/2012 innførte en plikt for nasjonale
mobiltilbyder til å legge til rette for at egne kunder skal få tilgang til å kjøpe regulerte
nettgjestingstjenester (tale, SMS og data) som en pakke fra en alternativ
nettgjestingstilbyder. Det følger videre av forordningen at verken nasjonale tilbydere
(hjemmenettet) eller det besøkte nettets tilbyder, skal hindre gjestende kunder i å få
tilgang til regulert datanettgjesting som leveres direkte (lokalt) i et besøkt nett av en
alternativ nettgjestingstilbyder.
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Gjennomføringsforordningen oppstiller detaljerte regler for en teknisk løsning for
gjennomføringen av atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester på sluttbrukernivå.
Forordningen oppstiller også detaljerte regler når det gjelder den nasjonale tilbyders
plikt til å informere gjestende kunder om muligheten til å velge nettgjestingstjenester
levert av en alternativ nettgjestingstilbyder.
Atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester skal implementeres gjennom en
kombinasjon av en single IMSI løsning (en form for videresalgsløsning) og en løsning
med tilgang til lokal datanettgjesting i et besøkt mobilnett.

2.3.1 Atskilt salg av nettgjestingstjenestesom leveressom en pakke
Nasjonale mobiltilbydere med eget mobilnett (hjemmenettet) plikter å tilgjengeliggjøre
nødvendige nettverkselementer og relevante tjenester til alternativ gjestingstilbyder
slik at sistnevnte kan levere nettgjestingstjenester til hjemmenettets brukere uten at
vedkommende bruker må bytte SIM kort eller annet mobilt brukerutstyr. Nasjonale
mobiltilbydere med eget nett skal imøtekomme rimelig anmodning om slik tilgang.
Nasjonale mobiltilbydere skal videre sørge for at gjestende kunder av den alternative
nettgjestingstilbyderen kan fortsette å benytte eksisterende talepostkasse.
Avgivende nettgjestingstilbyder plikter, i samarbeid med mottakende nettgjestingstilbyder, å legge til rette for at en kunde som velger å kjøpe nettgjestingstjenester fra en
alternativ tilbyder, får tilgang til nettgjestingstjenesten fra sistnevnte tilbyder innen én
arbeidsdag.

2.3.2 Datanettgjestinglevert lokalt i et besøktnett
Når det gjelder tilgang til regulert datanettgjesting som leveres direkte (lokalt) av en
alternativ nettgjestingstilbyder i et besøkt nett, plikter nasjonale mobiltilbydere med
eget mobilnett å imøtekomme rimelig anmodning om tilgang til nødvendige
nettverkselementer og relevante tjenester som muliggjør behandling av
datanettgjestingstrafikk i det besøkte nettet og levering av lokal datanettgjesting til
bruker av alternativ nettgjestingstilbyder.
Nasjonal mobiltilbyder med eget nett plikter å imøtekomme rimelig anmodning om
nettgjestingstilgang på grossistnivå fra alternativ nettgjestingstilbyder som har til
hensikt å tilby datanettgjesting lokalt. Nasjonale mobiltilbydere med eget nett skal
tillate den alternative nettgjestingstilbyderen å levere lokale datagjestingstjenester
samtidig som nettgjestingstilbyderen fortsatt leverer øvrige nettgjestingstjenester (tale
og SMS) til gjestende kunde.
Avgivende nettgjestingstilbyder og alternativ gjestingstilbyder skal videre, ved
implementering av den tekniske løsningen, legge til rette for at kunder som benytter
lokal datanettgjesting, når som helst skal kunne slutte å bruke lokal datanettgjesting og
gå tilbake til standard nettgjestingstjeneste levert av avgivende tilbyder. Den alternative
tilbyderen av lokal datanettgjesting skal ikke hindre automatisk gjenopprettelse av
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standard nettgjestingstjeneste fra det tidspunkt avgivende tilbyder sender en
henvendelse til alternativ nettgjestingstilbyder.
Ved tilgang til lokal datanettgjesting i et besøkt mobilnett, skal den alternative tjenesten
tilbys fra det tidspunkt mottakende nettgjestingstilbyder sender en henvendelse til
avgivende nettgjestingstilbyder.

2.3.3 Annet
Nasjonale tilbydere med eget mobilnett skal iverksette både den tekniske løsningen
som muliggjør atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester som leveres som en
pakke, og tekniske løsninger som gjennomfører tilgang til lokale
datanettgjestingstjenester i et besøkt nett.
Nasjonale tilbydere skal fra 1. juli 2014 informere eksisterende, gjestende kunder og
nye kunder, før signering av kontrakt, om muligheten til å velge atskilt salg av
internasjonale nettgjestingstjenester levert av en alternativ nettgjestingstilbyder.
Kunder skal kostnadsfritt kunne bytte til eller mellom alternative nettgjestingstilbydere.
Forordningen skal gjelde fra 1. juli 2014 og til 30. juni 2022.

3 Toppnivådomenet

.eu

3.1 Bakgrunn
I 2002 opprettet EU-kommisjonen et geografisk toppnivådomene (.eu) for den
Europeiske Union (EU) og unionens medlemsland. Det nye domenet var særlig tiltenkt
å fremme det europeiske fellesskapet, skape en trygg felleseuropeisk plattform for
internetthandel underlagt europeisk forbrukerbeskyttelse, samt å skulle gjøre det
lettere for bedrifter og privatpersoner i medlemslandene å markedsføre sine produkter
og tjenester mot andre personer bosatt innad i regionen. Domenet ble opprettet etter
avtale med ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) som førte
det nye toppnivådomenet inn i rotsonen og det ble videre tildelt registerenheten EURID
i 2003 for forvaltning og distribusjon. Det nye toppnivådomenet fikk raskt en rekke
brukere og i august 2006 var det registrert over 2 millioner .eu-domener. I dag er .eudomenet det syvende største domenet i verden, og det tredje største i EU, etter .de for
Tyskland og .uk for Storbritannia.
Toppnivådomenet .eu ble etablert gjennom forordning 733/2002/EF av 22. april 2002.
Forordningen omhandler implementeringen av domenet og ble i sin tid ansett for å
være EØS-relevant. Da EFTA-landene behandlet forordningen med sikte på
innlemming i EØS-avtalen, ble det gjennom dialog med EU-kommisjonen gjort klart at
EU i denne sammenheng ikke anså EFTA-landene for å være omfattet av det
geografiske området for EU og følgelig kunne ikke EFTA-landene få direkte tilgang til
.eu toppnivådomenet. For å kunne opprette et domene under .eu er det for bedrifter og
privatpersoner krav om: registrert firma, sentraladministrasjon, foretaksadresse eller
permanent bosteds- eller kontoradresse innad i et EU-land.
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Somet kompromisstilbødEU-kommisjonen
EFTA-landeneå oppretteet
underkategoridomene(.eea.eu)for Island,Liechtensteinog Norge,noe EFTA-landene
motsatteseg. For EFTA-landenevar det et viktigprinsippat sidenvi er med i det indre
markedet,måvifåfulltilgangpå likevilkårsom de europeiskemedlemslandene.En
løsningmed underkategoridomenet.eea.euvilleikkesamsvaremed ideenom ett felles
indre marked.Det ble på dettetidspunktverkenansett sominteressanteller
akseptabeltå være med på et sliktunderkategoridomene.Somen følgeavdette ble
forordning733/2002/EFomimplementeringav .euikkeinnlemmeti EØS-avtalen,og
følgeligikkegjennomførti EFTA-landene.
EU-sidenpresentertevåren2012en løsningfor EFTA-sidenhvorEFTA-landenenå gis
tilgangtil domenetpå like/sammevilkårsomEU-medlemslandene.
Kommisjonenhar
nå blantannetgått bort fra sin opprinneligefortolkningavhvade legger i begrepet
"innadi regionen".Kriterietfortilhørighettilregioneneblir derforutvidettil å omfatte
både EU-landog EFTA-land.Norgehar sammenmed de øvrigeEFTA-landeneIsland
og Liechtenstein,gitt uttrykkfor at dette er en akseptabelog god løsning.
HandeloverInternetthar økt betrakteligsiden startenav2000-talletog viltrolig
fortsetteå øke de neste årene.Medfulltilgangtil .eu-domenetvilnorskebedrifter
kunnegi sinenåværende,men ogsåfremtidigekunder,signalom at de er etablert
innenfordet indre markedmed de forbrukerrettigheterdettegir kundene.Detvil
kunne bliletterefor norske bedrifterå markedsføresineproduktermotforbrukerei
EU-landoggi bedre mulighetertil å posisjonereseg i det indremarked.Dettekan bidra
til å fremmeøkthandelinnenforEØS-området.
3.2. Nærmere om EURID

EURID(EuropeanRegistryfor InternetDomains)er registerenhetenfor .euog utfører
dette oppdragetpå bakgrunnaven privatrettsligkontraktmed EU-kommisjonen.
EURIDer i dag organisertsomet "non-profit"selskapog et eventueltoverskuddfra
virksomhetenskalbenyttesfor å bedre tjenestenetilregistrareneog Internettbrukerne.
Selskapeter organisertpå sammemåte og drivesliktsomden norskeregisterenheten
for .noUNINETT/NORID.
EURIDtildelerog registrerer ikkedomenenavndirektetilbedrifterogprivatpersoner
selv,dette arbeidetutføresavregistrarer.Dennefremgangsmåtener den sammesom
vialleredehar i Norgefor .no.En registrarer et enkeltpersonforetakelleren større
bedriftsomlivnærerseg på å formidledomenenavnfra registerenhetentil søkerenog
bistårfølgeligbåde med opprettelsenog etableringenavdomenenavnet.Oftetilbyr
ogsåregistrarenserverplassellerwebhotellfor nettsidenesom skalknyttestil
domenenavnetog noenfirmaerspesialisererseg ogsåpå webutviklingog
systemutviklingsomde selger somsamledepakkertil sinekunder.Registraren
fungererderforsomet bindeleddmellomkunden/forbrukerenog EURID,all
kommunikasjontil EURIDgår gjennomregistraren.
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Detfinnesi dag allerede4 norskebedriftersomtilbyrregistreringunder .eu,dissevil
kunnefortsettesin praksisogvilikkebliberørt avgjennomføringenavregelverket.Det
forventesimidlertidat endaflerenorskeregistrarervilvære interesserti å kunnetilby
.eu-domeneri fremtiden(itilleggtil .no,.comog .net)etter at Norgeer gitt fulltilgang.
Disseregistrarenevildet være naturligfornordmennå oppsøkeogkommuniseremed
dersommanønsker å oppretteet domenenavnunder .eu.
3.3 Nærmere om regelverket

Samferdselsdepartementet
foreslårat de seks forordningeneomtoppnivådomenet.eu
gjennomføresved å lageny bestemmelse§ 6-6medhenvisningtil alleforordningene
somforeslåsgjennomført.
Departementetforeslårvidereå endre kapitteloverskrifti kapittel6 fra "nummer" til
"nummer, navn og adresser" for å synliggjøreat kapitteletinneholderreguleringav
domener.
3.3.1 Forordning 733/2002/EF

Forordning733/2002/EFomtoppnivådomenet.eu,dannerdet rettsligegrunnlagetfor
opprettelsenavet eget toppdomenei EU.Forordningenoppstillerprinsippenefor
etableringenav .eu og angirrammeverketfor denvidereforvaltningenav
toppnivådomenet.Forordningengir blantannetreglerforhvilketorgansom skal
administrereog forvaltedomeneressursensentralti EU.
Forordningenforeslåsgjennomførti ekomforskriftenny § 6-6omtoppnivådomenet.eu,
jf.vedlegg,og ved at forordningentas inn somvedleggtilforskriften.Forordningenkan
lastesned her:
http://eur-

lex.euro a.eu LexUriServLexUriServ.do?uri=0:L:2002:113:0001:0005:EN:PDF
Forordning733/2002/EFfølgesoppavfemforordningersom skalsikre god
gjennomføringavtoppnivådomenet.eu.
3.3.2 Forordning 375/2003/EF

Forordning375/2003/EFutpekerEURIDsomforvalterog administratorav
domeneressursen.eu.Forordningenforeslåsgjennomførti ekomforskriftenny § 6-6om
toppnivådomenet.eu,jf.vedlegg,og vedat forordningentas inn somvedleggtil
forskriften
Forordningenkan lastes ned her:
http://eur-

lex.euro a.eu LexUriServLexUriServ.do?uri=0:L:2003:128:0029:0030:EN:PDF
3.3.3 Forordning 874/2004/EF

Forordning874/2004/EFutfyllerparlaments-og rådsforordning733/2002/EFog angir
nærmereregler ogprinsipperforimplementeringenavtoppnivådomenet.eu.I
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forordningen gis det prinsipper for tildeling og registrering av domenenavn, prinsipper
for godkjennelse av registrarer, forvaltning av "whois"- databasen, regler for tillatt
tegnsett og tillatte skript (domenenavn kan registreres på både bokmål, nynorsk og
samisk), prinsipper for reservasjon av landsnavn, geografiske navn og geopolitiske
navn, regler for "sunrise"-periode i den innledende fase av registreringen, regler for
tilbaketrekking av domenenavn og prinsipper for en rimelig og effektiv
tvisteløsningsordning som alternativ til domstolsbehandling.
Forordningen fastslår videre det såkalte "first-come-first-served"-prinsippet, i norsk rett
kjent som "først i tid, best i rett"-prinsippet (eller førstemann til mølla prinsippet), og
går ut på at den som først søker om et bestemt domenenavn, får navnet tildelt med de
begrensninger som måtte følge av øvrig nasjonal og internasjonal rett. I den innledende
fasen av registreringen vil det bli to "sunrise"-perioder, som innebærer at innehavere av
immaterielle rettigheter med mer og offentlige myndigheter kan sikre seg mot at
uvedkommende registrerer deres navn først.
Forordningen foreslås gjennomført i ekomforskriften ny § 6-6 om toppnivådomenet .eu,
jf. vedlegg, og ved at forordningen tas inn som vedlegg til forskriften. Forordningen kan
lastes ned her:

htty://eurlex.euro a.eu LexUriServ LexUriServ.do?uri=0 :L:2004:162:0040:0050:EN:PDF
3.3.4 Forordningene 1654/2005/EF og 1255/2007/EF
Forordningene 1654/2005/EF og 1255/2007/EF som følger opp 2004-forordningen og
opplister alle navn som skal være reserverte/unntatt for registrering også innlemmet i
ekomforskriften § 6-6. Listene ga EU- og EFTA-landene mulighet til å reservere en liste
med navn av nasjonal betydning. For Norges del ble 25 variasjoner av ordet "Norge"
reservert. Navn opplistet her vil ikke kunne registreres av andre enn norske
myndigheter, eksempler på variasjoner er: Noreg, Norway, Norwegen, Noruega,
Norvegija, Norveska osv.
Selv om heller ikke disse forordningene er tatt inn i EØS-avtalen og heller ikke
gjennomført i norsk rett, gjelder reservasjonslistene allikevel fullt ut. Norge er således
allerede beskyttet mot eventuelle negative registreringer av landsnavnet.
Forordningene foreslås gjennomført i ekomforskriften ny § 6-6 om toppnivådomenet
.eu, jf. vedlegg, og ved at forordningene tas inn som vedlegg til forskriften.
Forordningene kan lastes ned her:

http://eurlex.euro a.eu LexUriServ LexUriServ.do?uri=0 :L:2005:266:0035:0049:EN:PDF
og

http://eurlex.euro a.eu LexUriServ LexUriServ.do?uri=0 :L:2007:282:0016:0029:EN:PDF
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3.3.5 Forordning 560/2009/EF

EUssisteforordningsomangårtoppnivådomenet.euer forordning560/2009/EF.
Forordningeninkludereren rekke nye skriftspråkunder .eu somen følgeavICANNs
arbeidmedinternasjonalisertedomenenavnog gjengirsist oppdaterteversjonav
reservasjonslisten.Det norske skriftspråket(bokmål,nynorskog samisk)var allerede
inkludertsomstandarddavårttegnsettikkefravikerdet normaleASCII-scriptet
(AmericanStandardCodefor InformationInterchange)sombestår allevanligevestlige
bokstaver,nummerog symboler.Detvilderforværemuligå registreredomenenavn
under .eupå både bokmål,nynorskog samiskskriftspråk.
Denneforordningenforeslåsogsågjennomførti ekomforskriften§ 6-6om
toppnivådomenet.eu,jf.vedlegg,og vedat forordningentas inn somvedleggtil
forskriften.Forordningenkan lastes nedher:
http://eur-

lex.euro a.eu LexUriServLexUriServ.do?uri=0:L:2009:166:0003:0035:EN:PDF
4 Nytt,utvidetog forlengetmandatfor ENISA
Utkasttilforordningkan hentes på
h : www.euroarl.euro a.eu document activitiescont 20130220130221AIT61539
20130221ATT61539EN.
df
4.1 Bakgrunn
EurpeanNetworkand InformationSecurityAgency(ENISA)bleetablerti 2004for en
periodepå femår. Formåletmed byråeter å sikre et høytog effektivtnivåpå nett-og
informasjonssikkerhetenifellesskapet,å fremmeen kulturfor nett-og
informasjonssikkerhettil beste for borgere,forbrukere,privatevirksomheterog
offentligsektori EU,samtbidratil utviklingenavet velfungerendemarked.Norge
deltari ENISAsommedlemuten stemmerett.Forordningen(460/2004/EF)er
gjennomførti ekomforskriften§ 8-7.
Detble ijuni 2008besluttetå forlengeENISAsmandattilmars 2012.I forbindelsemed
evalueringenforutfor beslutningenvar det en debattomretningenforEUog ENISA
når det gjeldernett-og informasjonssikkerhet.EUfremmeti mars 2009en meddelelse
om CriticalInformationInfrastructureProtection,hvorblantannetENISAinngår.Ijuni
2009bledet ogsåbesluttetavmedlemsstateneat ENISAsmandatburde utvidesog
byråetsressurser økes i tråd med den øktebetydningensomnett-og
informasjonssikkerhet(NIS)har fåtti samfunnet.NIShar blantanneten sentralrollei
handlingsplanenDigitalAgendaEurope.
Detblelagtfremnyttforslagtilforordning30.september2010om styrkingog
moderniseringavENISA,samtetableringavet nyttmandatforbyrået.Det
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overordnede formålet med forordningen er å gjøre EU, medlemsstatene og berørte
aktører i stand til å utvikle god evne til å forhindre, avdekke og respondere på nett- og
informasjonssikkerhetsproblemer. Dette vil bidra til utviklingen av
informasjonssamfunnet i alle medlemsland, bedre den europeiske konkurranseevnen
og sikre at det indre markedet fungerer effektivt. Det gjennomgående ved utkastet til
ny forordning, er at ENISA vil ha større påvirkning på de regulatoriske virkemidlene
enn i gjeldende rett.
Forslaget til ny forordning komplementerer både de regulatoriske og ikkeregulatoriske politiske initiativer om nett- og informasjonssikkerhet. I forbindelse med
Critical Information Infrastructure Protection kan etableringen av "A European Forum
for Member States" og "A European Public-Private Partnership for Resilience",
Stockholm-programmet og Digital Agenda, nevnes. Flere av disse initiativene får
drahjelp fra ENISA og i fremtiden skal ENISA i enda større grad legge til rette for disse
initiativene. Videre skal ENISA bidra på det regulatoriske området. Byrået skal støtte
Kommisjonen og medlemsstatene med å lage rammeverk for å implementere
sikkerhetsbestemmelser, sette opp årlige diskusjonsforum for nasjonale kompetente
myndigheter, regulatører og private aktører. ENISA skal også bidra til cybersikkerhetsøvelser og etablering av CERT for EU-institusjonene, samt støtte
etableringen av nasjonale CERTer i medlemslandene.
Norge har som nevnt frem til nå deltatt i ENISA som medlem uten stemmerett,
representert ved Samferdselsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Det er departementenes oppfatning at byrået har vært en viktig
brikke i å øke bevissthet om nett- og informasjonssikkerhet i Europa. Utvidelsen av
ENISAs mandat i forslag til ny forordning er hensiktsmessig og vil bidra til mer
koordinert og helhetlig tilnærming til nett- og informasjonssikkerhet i Europa. Norge
gis med sin deltakelse i ENISA anledning til å bidra og utøve innflytelse på en arena
hvor norsk side stiller med sterk kompetanse. I tillegg gis vi anledning til å dra nytte av
andre lands kompetanse og byråets kompetanse.
4.2 Gjeldende regelverk og nærmere om utkast til endring i ekomforskriften §
8-7
ENISA-forordningen 460/2004/EF med tillegg er i dag gjennomført i ekomforskriften § 8-7.
Samferdselsdepartementet foreslår å endre ekomforskriften med sikte på å gjennomføre
forslaget til ny ENISA-forordning når dette er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen. Den nye
forordningen i EU er ventet vedtatt 16. april 2013. Endringene som kan komme før denne
tid, vil kun være av mindre juridisk teknisk art uten betydning for innholdet.
Gjennomføringen av den nye ENISA forordningen forelås gjort ved at gjeldende § 8-7
erstattes med en ny § 8-7som henviser til den nye ENISA-forordning, jf. vedlegg, og ved
at forordningen tas inn som vedlegg til forskriften
Endringen foreslås med forbehold om at forordningen i sin vedtatte form er akseptabel
for innlemming i EØS-avtalen, herunder at EM-landene også i fremtiden gis en
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akseptabel status i ENISA. Endringen i ekomforskriften forutsettes å tre i kraft etter at
forordningen er innlemmes i EØS-avtalen.

Høringsinstansene oppfordres til å lese forordningen for nærmere detaljer, se:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st05/st05977-adOl.en13.pdf

5 Økonomiske og administrative konsekvenser
Innføringen av atskilt salg av nettgjestingstjenester antas å ville bidra til økt
konkurranse i markedet for tilbud av internasjonale nettgjestingstjenester og
derigjennom til ytterligere å redusere kostnadene for å ringe, motta samtale, sende og
motta SMS og å benytte seg av datatjenester ved reise i EU/EØS-landene.
Det forventes at Kommisjonens gjennomføringsforordning vil ha økonomiske
konsekvenser for norske tilbydere av mobiltelefoni i form av nødvendig system- og
nettverksutviklingsarbeid ved innføring av atskilt salg av regulerte internasjonale
nettgjestingstjenester. Gjennomføringsforordningen gjennomfører imidlertid bare det
som ble fastsatt i forordning nr. 1203/2012, og har derfor i seg selv ingen prinsipielt nye
kostnader. Gjennomføringsforordningen i seg selv forventes ikke å ha administrative
konsekvenser.
Gjennomføringen av ny ENISA-forordning forventes å få økonomiske konsekvenser i
form av økt norsk medlemskontigent ettersom det er ventet at ENISAs budsjett vil øke
noe som følge av at mandatet til byrået utvides. Det er ennå ikke avklart hva som vil
utgjøre den norske andelen av budsjettet.
Gjennomføringen av forordningene om toppnivådomenet .eu forventes ikke få noen
økonomiske eller administrative konsekvenser, utover at norsk næringsliv indirekte
kan få noe lettere adgang til å etablere seg i det indre market.

0000000
Spørsmål kan rettes til Sondre Graasvoll på e-post: Sondre.Graasvollgsd.de
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