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NaN struktur



CEPT ECC WG NaN
• Grundat 1959 i Montreux av ”PTT-aktörerna” (typ Televerket) 

i Europa

• Regulatörsgrupp sedan 1992

• Behandlar mest spektrumfrågor

• NaN – hanterar nummer och nätfrågor

• Ca 40-50 deltagare från de 48 medlemsländerna

• Plenarmöte 2 ggr om året på olika platser – plus ett antal 
undergruppsmöten

• Kommande Plenarmöte är den 27-28 april i Jurmala



NaN undergrupper

• PT ES (Emergency Services)

• PT FNI (Future Numbering Issues) 

• PT NP (Number Portability) 

• PT TRIS (Technical Regulatory Issuse) - Bevakas inte av PTS

• TF LTE (Long Term Evolution in numbering, naming and 
addressing och NaN:s strategigrupp)



Vad gör PTS på CEPT ECC WG NaN?

• Bevakar olika frågor inom området

• Har möjlighet att bidra inom området genom att 
lyfta/presentera en specifik fråga/problem

• Plenary-mötena beslutsfattande när ett dokument 
(Decision, Recommendation, Report, Green paper) anses 
klart för vidare beredning



Vad händer på plenarmötet i april?

• ECC Rekommendation – Extraterritoriell användning av E.164 nummer.

• ECC Rekommendation – 3rd parts access till NP data

• ECC Rapport om CLI användningen och olovlig användning av nummer 

• ECC Rapport - Utvärdering av olika alternativ för att förbättra 

positioneringen av nödställda genom användande av A-GNSS i Europa.



Övriga aktiviteter i WG NaN

• Nummer- och adressering för M2M/IoT nyligen diskuterad vid en 
publik WS i Mainz i slutet av mars

• global nummer, nationella nummer, andra identiteter, roamingfrågor och extra 

territoriell användning av E.164-nummer

• Fräscha upp gamla T/SF 1 från 1972 som satte 112 på agendan – nu 

tas 115 för internationell telefonist bort  ECC Recommendation

• Arbete med harmoniserade tilldelningsprinciper för Europa baserat 

på kommande reviderad ITU-T Rec. E.212  ECC Recommendation

• Nummerbehov för eCall och numrens ”life cycle” – Bidra i en EU-

rapport från EeIP  ECC Recommendation



Övriga aktiviteter i WG NaN

• Nummeranvändning för OTT-aktörer  ECC Report

• ECC Rapport om möjligheterna att inrätta en databas för att stödja 

larmcentralerna med kontaktuppgifter inom Europa.

• Ev. studera nummeraspekter för 5G  ECC Report


