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EU-reglering



EU:s regelverk för elektronisk kommunikation 

• Totalharmoniserad marknad – EU-reglerna styr kraven

• Grunden för LEK som tillkom 2003 är 

• Ramdirektivet 2002

• Auktorisationsdirektivet 2002

• USO direktivet 2002

• Tillträdesdirektivet  2002 

• Dataskyddsdirektivet 2002

 Ändringar i direktiven 2009, nya direktiv och förordningar  
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DSM-strategin



DSM och direktivsöversynen 

• DSM (Digital Single Market) är samlingsnamnet på alla 
initiativ kopplade till den digitala sektorn

• Inom DSM-strategin ryms arbetet med e-privacy och 
direktivsöversynen. Med direktivsöversynen avses översynen 
av de direktiv som huvudsakligen styr PTS verksamhet 

• Arbetet sker på många olika håll – i nordiska nätverket, 
BEREC, RSPG, mot departementet i många av PTS frågor 

• Det finns en tidigare nordisk position för DSM -
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Internet/2015/Nordiska-

regleringsmyndigheter-stodjer-mer-fokuserad-reglering/

http://www.pts.se/sv/Nyheter/Internet/2015/Nordiska-regleringsmyndigheter-stodjer-mer-fokuserad-reglering/


DSM-strategin - Fokusområden



Kommissionens förslag 

• Alla direktiv från 2002 in i ett nytt direktiv – European Electronic 

Communications Code (EECC) – Europeisk kommunikationslag

• Dataskyddsdirektivet – e-privacy väntas först i december 2016

• Inom ramen för DSM-strategin har kommissionen lagt även andra förslag



Övergripande analysområden för nytt direktiv
• Access regulation

• Spectrum

• Universal service

• Services/end users protection

• Services 

• Must carry

• EPG obligations

• Numbering/116-services

• Emergency services

• Institutional governance policy (bl.a. förslag på anmälningsförfarande via Berec – single contact 

point)

•



Direktivsöversynen 14/9

EECC Direktiv + 11 Annex Berec Förordning Promotion Internet Förordning

5G Action plan Communication+SWD(IA+Evaluation) m.m.

Totalt 1 132 sidor



Nummer och nödsamtal



Namn-, nummer- och adresseringsområdet



Numbering – alternativ som KOM utvärderat
• Option 1 - No change in the EU framework on numbering

• Option 2 - No change in the EU framework on numbering with repeal of 

redundant rules

• Option 3 - Adapting the EU framework on numbering to address the 

competition issue on the M2M market

• Discarded option

• Directly creating (E.164 and E.212) European numbering ranges to promote a 

single market for M2M (finns dock kvar I KOM:s tankar (art. 87.8)…)



Nummer- och nödsamtalsfrågor
• Kunna tilldela nummer till ”IoT-service providers”/”IoT-user” (undvika lock-in) [och ”OTT-

providers”] – dvs. till non-ECS/ECN-providers – Art. 88

• MS öppna nationell E.164-nummerserier för främst IoT/M2M som även ska kunna 

användas i annat EU-land (extra-territoriell användning), samt E.212 MNC för non-

M(V)NO – Art. 88

• Berec ska administrera ”Registry” över sådan extra-territoriell användning av national 

numbers

• Berec ska arbeta med harmoniseringsfrågor (common criteria) för nummerområdet –

oklar roll till CEPT…

• Vissa typer av ”OTT-providers” (med E.164-nummer = number-based interpersonal 

communication services) ska också koppla fram 112 – Art. 102

• 116-serien kvar – dock mest med fokus på missing children – Art. 90

• ETNS  numera begravt även av KOM (nuv. art. 27 i USO), men art. 87.8…



Concept diagram – Electronic Communication Services                         

EECC directive – 2016-09-14
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Direktivsöversynen - det vidare arbetet



Det vidare arbete med förslaget 
• PTS samlar sin syn på direktivets 118 artiklar + 11 Annex

• N-dep tar fram ett Fakta-PM - PTS lämnat underlag 

• N-dep kommer sedan ta fram Ståndpunkts-PM 

• PTS behjälplig inför/vid förhandlingar – oklart när det börjar 
och hur lång tid det tar ≈ slutet av 2017 och införande innan  
2020?


