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EU och Berec



Int. arbete – EU och Berec

• Vad är på gång?
• EU – inget direkt nytt är på gång runt 

elektroniska kommunikationer, förutom 
ePrivacyförordningen – men det vet man 
aldrig med säkerhet…

• Kodexen, (EU) 2018/1972, ska införlivas 
senast 21/12 2020
• Förslag till ny ”LEK” på remiss från 

Infrastrukturdepartementet till 2 december 

• Berec - regulatörernas organisation för 
regleringsfrågor inom EU – bildades 2009 -
arbetet styrs av en EU-förordning

• Kodexen ger Berec flera nya uppgifter att ta 
fram Guidelines (12 st.), opinions (5 st.) och 
databaser för 3 olika områden



Kodexen - Berec Guidelines inom nummerområdet
Gudelines för nummertillstånd till 

icke-ECN/ECS-aktörer (art. 93.2) - ingen 

skyldighet för MS
-Ska vara klara senast 2020-12-21

-Har varit på remiss 14/6 – 28/8

-9 remissvar – bara från ECN/ECS-aktörer(!)

-Alla emot tilldelningar för icke-ECN/ECS-aktörer –

speciellt avseende E.212 MNC

Databas för info om nummer som får 

användas extra-territoriellt (art. 93.4) 

- avser non-ICS-tjänster
Ska vara i drift senast 2020-12-21

Databas för PSAP-nummer (art. 

109.8) – Kodexen ger möjlighet för annan 

org. Än Berec att driva DB
Berec kör på CEPT:s lösning (PSAP-DIR)

DB i drift till Berec Plenary 4 2020 
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Int. arbete – ITU-T SG2

• Draft E.IoT-NNAI – E.164-resurser för globla
IoT/M2M-tjänster/applikationer

• Konceptet går nu under arbetsnamnet NRIAN –
Numbering Resources for Internet of Things
Applications Numbers

• Tanken är att landskod 878, som för länge sedan 
allokerats för UPT (1999 i E.168), nu ska 
omallokeras till en CC för M2M applikationer och 
tjänster
• Det har bara funnits en tilldelning i 878 10 till VISIONng för 

UPT – de ska meddelas innan CC 878 omallokeras



ITU-T rekommendation E.212 (Mobila nätkoder)

• E.212 – beskriver generellt nummerplanen och tilldelningar av mobila landskoder (MCC) och mobila nätkoder (MNC) –
MNC:er kan vara 2- eller 3-siffriga

• I praktiken har mobilbranschen byggt fast sig för användning av 2-siffriga MNC:er eftersom ett val gjordes när GSM introducerades för 
över 25 år sedan att använda 2-siffriga MNC:er. PTS lät en konsult (Cybercom) titta på frågan att blanda 2- och 3-siffriga MNC men 
detta strider i princip mot 3GGP-spec TS 23.003

• Annex A – beskriver tilldelningar av globala MNC:er under MCC 901 (som är den första MCC som allokerats av ITU för detta 
ändamål – MCC 902 avses snart tas i bruk)
• Annex A har gjorts mer generiskt för tilldelning av globala MNC:er till både nät och tjänster och där krav inte finns på eget nät i minst 

två länder utan även avtalslösningar/hyrda nät blir möjliga 

• Annex B – beskriver hur geografiska MNC:er ska tilldelas under geografiska MCC:er – dessa MNC:er tilldelas av 
administrationer (typ PTS)
• Annex B anger att det är den nationella administrationen som förvaltar och tar fram tilldelningskriterier för geografiska MNC:er

• Annex C – beskriver hur ett land kan tilldelas en ytterligare MCC av ITU om det bara finns 20 % kvar av lediga MNC:er

• Annex D – beskriver hur MSIN, som är siffrorna efter en MNC, kan användas av den aktör som tilldelats en MNC

• Annex E – beskriver hur två administrationer kan komma överens om att en tilldelad MNC kan användas i det andra landet

• Annex F – beskriver exempel över olika MNC-tillämpningar för fasta nät, mobilnät och satellitnät

• Appendix III – beskriver att MCC 999 har allokerats för intern användning privata nät – inga MNC:er tilldelas under denna 
MCC. MNC:er bör vara 2 eller 3 siffriga och för teständamål rekommenderas användning av MNC 99 eller 999

• Annex G – pågående arbete – nytt Annex där MNC:er under ny global MCC 902 ska kunna tilldelas för nät specificerade av 
andra standardsutvecklande organisationer (Regional and Other International Organizations (ROIO)/Standard Development 
Organization (SDO)

• Annex X – pågående arbete – nytt Annex skapat för teständamål under MCC 991, finns liknande för E.164-landskoder i 
Rek. E.164.2 - frysas på nästa möte i dec 2019 



Int. arbete – ITU-T SG2

• E.157 – A-nummeröverföring mellan länder
• Rekommendation från 2009 som anger att CLI bör överföras 

om möjligt – minst CC från landet där samtalet originerar

• Rekommendationen öppnad för försöka stärka den när det 
gäller att rätt A-nummer förs över i hela samtalskedjan, samt 
ev. ta med delar hur CLI spoofing kan förhindras   

• Lite olika syn – en del MS vill att CLI/spoofing-frågan mer bör 
regleras i ITR från 2012 (som de flesta Europeiska länder inte 
har accepterat) som är ITU:s ”reglerande” dokument – en 
rekommendation är bara en rekommendation



Int. arbete – ITU-T SG2

• E.118 – nummerplan för SIM/eUICC/eSIM
• ITU-T Rek. E.118 specar plan för IIN (Utgivaridentiteter) –

resurs bestående av 19 siffror totalt (ICCID) – används 
primärt för SIM-kort idag (tidigare för Home Country-direct
kort)

• GSMA har specat en längre identitet på 32 siffror för embeded
SIM (EID) som ska kunna byta operatör Over-the-Air (OTA) 
som sägs delvis bestå av IIN-delen från E.118 – kallat ”eIIN” 
(ingen samverkan mellan GSMA och ITU-T vid framtagandet)

• Aktören som förväntas tilldelas EID är SIM-kortstillverkaren
enligt GSMA, inte operatörer som för E.118 IIN

• Rek. E.118 öppnad i juli 2018 och dialog pågår med GSMA för 
att reda ut alla oklarheter om vem som bör hantera eIIN, vem 
som kan tilldelas eIIN och om det bör finnas en global resurs 
för eIIN, samt om koppling bör finnas till dagens E.118



CEPT/ECC/WG NaN



Int. arbete – CEPT/ECC/WG NaN

Vad är på gång i arbetsgruppen Future
Numbering Issues (PT NaN1)? 

• Man arbetar på en ny rapport om sub-
assignment och number hosting

• Inom Europa hanteras detta ganska olika
• Syftet med rapporten är för NRA att alltid 

kunna ha uppgift om vilken aktör som 
hanterar ett aktuellt nummer 

• Man arbetar på att uppdatera Grönpapper om 
långsiktig utveckling av identiteter 
nummerplaner

• Man avser börja titta på nummeraspekter för 
”private networks”



Int. arbete – CEPT/ECC/WG NaN

Vad är på gång i arbetsgruppen Number 
Portability, Switching and Trust in 
Numbering (PT NaN2)?

• ECC REC (11)02 – Mesures for increasing trust in 
Calling Line Identification and Originating Identification 
– har varit på publik konsultation

• ECC REC (05)09 – Customer protection in Case of 
Misuse or Unauthorized Use of International E.164 
Numbering Resources – WG NaN har upphävt
rekommendationen

• Pågående arbete - rapporten Regulatory impact on NP 
following migration to in an all-IP environment

• Pågående arbete - rapporten CLI Spoofing



Int. arbete – CEPT/ECC/WG NaN

Vad är på gång i arbetsgruppen 
Emergency Services (PT NaN3)?

• Europeiska kommissionen har 
uppmärksammats om problem vid eCall-
återuppringning med globala nummer 
• Tester har gjorts med provnummer. EG har därefter planerat ett möte 

med flera intressenter den 24 oktober 2019 i Bryssel. Det andra 
steget i processen blir att kontrollera kostnaden för samtal som gjorts 
under testet 

• Nytt område för studier är
• Samtal till 112 från SIM-kortslösa mobiler och positionering av 

dessa. En enkät är utsänd till berörda


