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Int. arbete – EU och Berec

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

kommunikationer – men det vet man aldrig 
med säkerhet…

• Kodexen, (EU) 2018/1972, ska införlivas 
senast 21/12 2020

• 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



Int. arbete – Berec

• Gudelines för nummertillstånd till icke-
ECN/ECS-aktörer (art. 93.2)

• Ingen skyldighet för MS utan en valmöjlighet
• Guidelines ska vara klara senast 21/6 2020 enligt 

Kodexen

• Databas för info om nummer (för non-
ICS tjänster) som får användas extra-
territoriellt (art. 93.4)

• DB i drift till 21/12 2020 enligt Kodexen

• Databas för PSAP-nummer (art. 109.8)
• Kodexen öppnar även upp för att en annan 

organisation kan tillhandahålla denna DB - frågan 
har nu avförts från Berecs agenda eftersom 
CEPT/ECO redan tillhandahåller en sådan DB 
(PSAP-DIR) 



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)

• PTS tilldelar IIN sedan 1994
• 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



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

• I arbetet med ny version av E.157 kommer man även snegla 
på vad IETF har arbetat fram 



Int. arbete – ITU-T SG2

• E.212 – mobila nätkoder (MNC)
• Genomgick en större revision 2016

• Nytt Appendix III tillfört – MCC 999 för privata nät – bara för 
intern användning, inga MNC:er tilldelas

• Annex G skapat för att kunna tilldela globala MNC:er till 
foras/organisationer som tar fram egna specar inom ICT-
området (s.k. SDO som är ITU-medlemmar) och för dessa 
tjänster/applikationer har behov av en MNC
• MulteFire Alliance hade ett bidrag som gav grunden till nya Annex G –

de ska ha fått en tillfällig tilldelning av ITU

• Annex X skapat för teständamål – MCC 991 – frysas på nästa 
möte i dec 2019
• Finns liknande för E.164-landskoder i Rek. E.164.2



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 nu meddelas innan CC 878 omallokeras
• SG2 arbetar även på en teknisk rapport över alla typer av 

identiteter (inte bara E.164) för M2M/IoT



Int. arbete – ITU-T SG2

• OTT-aktörer och E.164-nummer

• SG2 avser att ta fram
• En teknisk rapport hur OTT-aktörer använder E.164-nummer
• Ett Supplement till E.164-rekommendationen om hur E.164-

nummer används för olika OTT-tjänster/applikationer och ev. 
konsekvenser vid sådant användande



Int. arbete – ITU-T SG2

• ITU:s ENUM interimsprocedurer

• Avser främst User-ENUM under .e164.arpa

• Idag finns 57 delegeringar – av dessa sker det 
ingen trafik på för 22 länder enligt RIPE NCC

• Interimsprocedurerna justerade så att det framgår 
att RIPE NCC inte kan göra någon förändring för en 
landskodsdelegering (typ .6.4.e164.arpa för 
Sverige) om inte MS givit tillåtelse till en sådan 
ändring – över 10 år sedan dessa togs fram



Int. arbete – ITU-T SG2

• Övrigt
• ITU funderar över att sammanställa alla världens länders 

nationella nummerplaner i en DB – idag publicera dessa 
planer enligt Rek. E.129 på ländernas webbsidor dit ITU länkar 
från: https://www.itu.int/oth/T0202.aspx?parent=T0202

• E.218 – håller på att uppdateras med ett Annex A för att även 
hantera TETRA över flera länder – på önskemål av 
Europarlamentet kommer en ny global (T)MCC att allokeras av 
ITU

• SG2 arbetar även på en teknisk rapport för effektiv 
administration och förvaltning av nummerplaner – något som 
efterfrågas av vissa utvecklingsländer

• International Timezon – skapades genom dokument från 1884 
– dock finns ingen auktoritativ lista över timezones utan 
bygger på samarbeten mellan ITU, ISO, CalConnect, IATA m.fl
– nu önskar man formaillisera dessa samarbeten med ITU 
som sammanhållande

https://www.itu.int/oth/T0202.aspx?parent=T0202


Int. arbete – CEPT/ECC/WG NaN

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

• 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 följer frågan om IIN/EID (ITU-T Rek. 
E.118) i ITU-T SG2 för att sedan komma fram 
till hur detta bör hanteras på ett harmoniserat 
sätt inom Europa (i samverkan med PT NPS)

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



Int. arbete – CEPT/ECC/WG NaN

Hantering av vakanta nummer hos 
operatörer (PT FNI)

• Det finns ingen uttrycklig reglering om särskilda 
karenstider i förhållandet mellan operatörer och 
slutkunder vid nytilldelning/återanvändning av nummer.

• En sammanställning publicerades i november 2018,    
E-164 numbering plan management and assignment
practices in CEPT countries, varav framkommer bl.a. 
följande:

• A period of at least 3 months – before a number is 
effectively ”quarantined”. 

• Ranging from 2 months up to 13 months in different 
countries. 

• Depends on the category of numbers.



Int. arbete – CEPT/ECC/WG NaN

Vad är på gång i arbetsgruppen Number
portability and Switching (PT NPS)?

• Rekommendationen Calling Line Identification
and Originating Identification (ECC REC 
(11)02) ses över framförallt utifrån det som 
kommit fram i följande rapporter:

• The roll of E.164 numbers in international fraud and or 
misuse of electronic communication services (ECC Report
275)

• Evolution in CLI usage – decoupling of rights of use of
numbers from service providers (ECC Report 248)



Int. arbete – CEPT/ECC/WG NaN

Vad är på gång i arbetsgruppen Number
portability and Switching (PT NPS)?

• Ny rapport om CLI Spoofing ska tas fram med 
bl.a. följande innehåll:
• Lösningar för att motverka spoofing
• Lösningar i några länder
• Legala aspekter



Int. arbete – CEPT/ECC/WG NaN

Vad är på gång i arbetsgruppen Number
portability and Switching (PT NPS)?

• Ny rapport om Routing and number portability
in an all-IP environment ska tas fram med 
bl.a. följande innehåll:
• Beskrivning av befintliga NP-scenarier
• Beskrivning av NP-scenarier i en helt IP-baserad 

nätmiljö
• Legala aspekter
• Analys om ev. ny reglering behövs



Int. arbete – CEPT/ECC/WG NaN

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

• Nytt område för studier är:
• Problem med motringning av eCall nödsamtal från 

PSAP till bilen

• Diskussioner om vad nya kodexen (EECC) 
innebär för området. En jämförelse har tagits 
fram över de nya bestämmelserna i EECC med 
de gamla bestämmelser i de relevanta 
direktiven
• Bl.a. införs begreppet nödkommunikation - omfattar 

alla interpersonella kommunikationstjänster, t.ex. 
tal, SMS, videosamtal 


