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CEPT 

• Grundat 1959 i Montreux av ”PTT-aktörerna” i 

Europa

• PTT – för Sveriges räkning var Televerket (ej Posten) 

med bland de 19 grundarna

• CEPT bildade ETSI 1988 och övergick att bli en 

regulatörsgrupp 1992

• Initiativtagare till GSM som ett pan-europeiskt 

mobilsystemsystem 1982



CEPT WG NaN

• NaN – hanterat nummer-, nödsamtals- och nätfrågor

• Tar fram Decisions, Recommendations och Reports (även ett Green Paper)

• Ca 40-50 deltagare från de 48 europeiska medlemsländerna

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

undergruppsmöten

• Kommande plenarmöte är den 21-23/11 i Bukarest



NaN struktur



Vad gör PTS på NaN

• Bevakar olika frågor inom 

området – kan lyfta en specifik 

fråga/problem

• Delta i undergrupper som tar fram 

nya/reviderar rapporter, beslut 

eller rekommendationer

• Plenar-möten är beslutsfattande 

när ett dokument är klart för 

vidare beredning

• PT TRIS bevakar vi inte aktivt



Aktuella NaN-frågor PT FNI

• ECC Decision - Prefix och short codes i 

nationella nummerplaner
• Reviderad version av T/SF 1 från 1972.  Allokerade 00 

och 112 som bl.a. EU använt i sina beslut på 1990-talet. 

T/SF 1 (senast reviderad 1990) anses viktig att behålla 

och uppdatera. 

• Int. telefonist i 115-serien har tagits bort och 

ECTRA/REC(97)01om nummerupplysningsnummer 

sammanförs i det nya beslutet

• DQ-tjänster i 118-serien – man luckra upp kopplingen 

av 118 till DQ-tjänster eftersom DQ-tjänster mer 

ersätts med sökning på nätet och att 118 används till 

specifika nödsamtalstjänster i viss länder (t.ex. 

brandkår i Schweiz)



Aktuella NaN-frågor PT FNI

• ECC Recommendation - Nummeraspekter och 

eCall
• ECC Rec omfattar både 112-based eCall service och

TPS eCall services

• Ganska flexibelt synsätt vid val av nummertyp; 
• Nationella M2M-nummer

• Nationella nummer från andra EU-länder

• Globala ITU-nummer

• Tillåta extra-territoriell användning av nationella 

nummer

• Uppmuntra OTA för eCall i fordonen

• Se till att nummer återlämnas när bil 

skrotas/avställs

• EU har inte väglett alls i nummerfrågor och eCall



Aktuella NaN-frågor PT FNI

• ECC Report om nummeraspekter för OTT-tjänster
• Rapporten omfattar nummerfrågor, och endast E.164-

nummer, för OTT-aktörer. Kan ses som en fortsättning 

på Berecs OTT-rapport (BoR (16) 35). Trolig publik 

konsultation fram till jul.

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

undersökt och det hanteras ganska olika i Europa
• Planera att fram en ECC Rec. för att försöka 

harmonisera detta område. Arbete pågår

• CEPT DB med info om vilka E.164-nummer som 

kan användas extra-territoriellt
• DB ska underlätta informationsspridning – främst för 

IoT/M2M-nummer. Arbete pågår



Aktuella NaN-frågor PT NPS

• ECC Rapport – en regulatorisk analys av 

tillhandahållandet av mobila nätkoder (MNC) 

och utgivaridentiteter (IIN) over-the-air som 

underlättar byte av operatör inom M2M
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

Beräknas komma ut på publik konsultation efter 

godkännande på CEPT NaN plenar-mötet i november.



Aktuella NaN-frågor PT NPS

• ECC Rapport – E.164-nummers roll i  

internationellt bedrägeri och missbruk av 

elektroniska kommunikationstjänster. 
Innehåller bl.a.:

• Motiv, metoder och möjligheter

• Inventering av administrativa och tekniska verktyg för att 

motverka bedrägeri och missbruk

• Roller och ansvar för operatörer m.fl.

• Rekommendationer och ”best practice”

Beräknas komma ut på publik konsultation efter 

godkännande på CEPT NaN plenar-mötet i november.



Aktuella NaN-frågor PT ES

• ECC Rapport – ECO-driftad DB med E.164-

nummer för direktkontakt mellan olika 

länders PSAP:ar. Rapporten har godkänts av 

ECC. 

• Nästa steg blir ett ev. godkännande av ECO 

Council 30 november



Aktuella NaN-frågor PT ES

• ECC Rapport – Definiera statistik från PSAPs

för att analysera effektiviteten av 

lokaliseringsinformationen som erhållits från 

mobilsamtal. Arbetet pågår

• ECC Rapport – Tillhandahållande av 

lokaliseringsinformation från privata nätverk. 

Arbetet pågår


