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Utkom från trycket
den 28 januari 2014

utfärdad den 16 januari 2014.
Regeringen föreskriver att 7 och 13 §§ förordningen (2007:951) med
instruktion för Post- och telestyrelsen ska ha följande lydelse.
7 §1 Post- och telestyrelsen ska
1. utreda behovet av och medverka vid tillkomsten av överenskommelser
mellan Sverige och andra länder,
2. handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten inom
Europeiska unionen (EU), världspostföreningen UPU, den europeiska postoch telesammanslutningen CEPT, den internationella teleunionen ITU och
annat internationellt samarbete,
3. vara det behöriga organ som får begära råd och stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om
Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om
upphävande av förordning (EG) nr 460/20042,
4. delta i nationellt och internationellt standardiseringsarbete, och
5. delta i arbetet i internationella organ i frågor som rör Internets förvaltning genom att vid behov företräda Sverige i dessa organ och genom att bereda ärenden med intressenter på nationell nivå.
13 § Post- och telestyrelsen får, med de begränsningar som följer av personuppgiftslagen (1998:204) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
till myndigheter och enskilda sälja uppgifter ur Post- och telestyrelsens
frekvens- och tillståndsregister.
Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt. Grunderna för prissättningen beslutas av Postoch telestyrelsen.
Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte
säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot den registrerades personliga integritet. Om den registrerade har anmält till Post- och telestyrelsen att han eller
hon önskar att uppgifterna inte används för direktreklam, får de inte säljas för
det ändamålet.
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Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.
På regeringens vägnar
ANNA-KARIN HATT
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)
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