
Information från internationellt 

arbete
CEPT WG NaN

PTS Nummerforum 2018-10-04



CEPT 
• Grundat 1959 i Montreux av ”PTT-aktörerna” (typ 

Televerket) i Europa

• Initiativtagare till GSM som ett pan-europeiskt 

mobilsystemsystem 1982

• CEPT bildade ETSI 1988 och övergick att bli en 

regulatörsgrupp 1992 – nu 48 europeiska 

medlemsländer

• NaN – hanterat nummer-, nödsamtals- och nätfrågor
• PT TRIS bevakar vi inte aktivt
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PT FNI



Aktuella FNI-frågor

• Sub-assigment av E.164-nummer – status har 

undersökt och det hanteras väldigt olika i Europa
• Arbete pågår med att ta fram en ECC Report för att 

försöka harmonisera detta område. 

• I Sverige anger LEK inte tillåtelse för sub-assingment av 

nummer, bara för frekvenser ( 3 kap. 24 § LEK)



Aktuella PT FNI-frågor

• Utredning hur GSMA IR.21 och 

nummerimplementering av mobilnummer kan 

fungera för icke-GSMA-medlemmar
• Detta har varit ett problem i Belgien

• E.118-frågan om nya EID-koder diskuteras 

även inom CEPT parallellt med ITU-T SG2           



PT NPS



Aktuella PT NPS-frågor

• ECC Report 274 – Regulatory Analysis of Over-The-Air 

Provisioning of E.212 and E.118 Recources including its

impact on Number Portability

• Innehåller bl.a.:
• Övergripande beskrivning av ekosystemet

• Identifiering av nya spelare i OTA

• Analys av olika scenarier vid byte av operatör

• Regulatoriska frågor relaterat till nummerportabilitet

Rapporten har varit på publik konsultation (till 

den 28/9).
• Fyra remissvar har kommit in



Aktuella PT NPS-frågor

• ECC Recommendation (11)02 – Calling Line 

Identification and Originating Identification 

• Rekommendationen ska uppdateras utifrån ECC 

Report 275 - Role of E.164 Numbers in International 

Fraud and Misuse of Electronic Communications 

Services och ECC Report 248 - Evolution in CLI 

usage – decoupling of rights of use of numbers from 

service provision



Nya frågor för PT NPS

• ECC Report on CLI Spoofing

• ECC Report on CEPT cooperation process for 

withholding payments and/or blocking access 

to numbers in cases of cross-border fraud 

and misuse

• ECC Report on regulatory impact on NP 

following migration to an all-IP environment

Nästa möte hålls den 10-11 oktober 2018



Workshop om fraud den 11 december

Några preliminära punkter på agendan:

• Global fraud loss survey report 2018

• Hur operatörer/regulatörer motverkar CLI Spoofing

• SHAKEN and STIR

• GSMA – Hantering av högrisknummer

• Regulatorisk jurisdiktion – förbättrat samarbete mellan länder för

att förhindra fraud

Anmälan: https://cept.org/ecc/groups/ecc/wg-nan/news/public-workshop-on-the-

role-of-e164-numbers-in-international-fraud-and-misuse-of-electronic-communications-

services-brussels-11-december-2018/

https://cept.org/ecc/groups/ecc/wg-nan/news/public-workshop-on-the-role-of-e164-numbers-in-international-fraud-and-misuse-of-electronic-communications-services-brussels-11-december-2018/


PT ES



Aktuella PT ES-frågor

• ECC Rapport – Definiera statistik från 

PSAP:ar för att analysera effektiviteten av 

lokaliseringsinformationen som erhållits från 

mobilsamtal 

• Arbetet pågår med sammanställning av 

rapporten. Den beräknas bli klar att skickas 

ut på publik konsultation efter plenarmötet i 

november 2018



Aktuella PT ES-frågor

• ECC Rapport – Tillhandahållande av 

lokaliseringsinformation från privata nätverk. 

Arbetet pågår

• Arbetet pågår med sammanställning av 

rapporten. Arbetet pågår med 

sammanställning av rapporten. Den beräknas 

bli klar att kunna skickas ut på publik 

konsultation efter plenarmötet i november 

2018



NaN SFG



Aktuella NaN SFG-frågor

• Strategigrupp för hela NaN:s arbete

• Har tidigare gjort ett Grönpapper om trolig 

utveckling inom NNA-området – 2012-2022

• Nu arbetar man på ett nytt visionsdokument 

– med tidshorisonten 2025 för NNA-området
• Försöker även ta med vissa nätutvecklingsaspekter

• Publik konsultation under 2019



Leverabler från CEPT/ECC

https://cept.org/ecc/deliverables/

https://cept.org/ecc/deliverables/

