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NRKS TRAFIKKPORTAL —

ENIRO STØTTER MEDIETILSYNETS AVGJØRELSE

Eniro ønsker med dette å gi støtte for Medietilsynets avgjørelse om NRK trafikkportal av 12.
juli 2011.

Medietilsynet vurderte primært hvorvidt NRKs trafikkportal lå innenfor NRKs vedtekter og
deres rolle som allmennkringkaster.

Ved departementets vurdering av hvorvidt man skal utvide eller fastholde NRKs vedtekter og
omfanget av rollen som allmennkringkaster, mener Eniro at dette ikke er noe som kan
vurderes separat, men som må sees i lys av hvilke konsekvenser dette vil kunne ha i forhold
til andre aktører på markedet. Medietilsynets avgjørelse var sammenfallende med
Konkurransetilsynets vurdering og det som følger av de EUs retningslinjer for
allmennkringkasting.

Eniro vil i dette brevet fokusere på de konkurransevirkningene en eventuell trafikkportal vil få
for markedsaktørene.

Eniro mener at behovet for en trafikkportal best kan dekkes gjennom selvstendige
markedsaktører som konkurrerer på like vilkår.

Trafikkportalens merverdi kan dekkes av markedet

Medietilsynet henviser, i sin subsidiære drøftelse, til Konkurransetilsynets avgjørelse som
sier at trafikkportalen vil ha en  "betydelig negativ innvirkning på eksisterende kommersielle
aktører som er i ferd med å utvikle nettbaserte trafikkopplysninger, samt nettpodaler som
konkurrerer med nrk.no ",  og vil  "kunne redusere kommersielle aktørers insentiver til  å
investere i både etablering av nettbaserte trafikkopplysningstjenester og utvikling og
forbedring av eksisterende tjenester.
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Det har blitt hevdet av NRK at dette er et behov som bør og kan dekkes av det offentlige og
at de eksisterende markedsaktørene ikke har benyttet seg av sjansen til å lage en slik portal
tidligere og derfor ikke kommer til å gjøre det. Dette er ikke korrekt. Eniro har allerede I
Sverige et produkt tilsvarende trafikkportalen.

Det har ikke vært mulig å lage et slikt produkt i Norge, da man har måttet betale flere titalls
millioner kroner til Statens Kartverk for å kunne benytte deres tjenester. Dette er en av
aktørene som NRK, ved trafikkportalen, skulle få fri tilgang på. Konkurransetilsynet sier klart
at de finner det sannsynlig at trafikkdatatjenester "ville  blitt tilbudt av kommersielle aktører
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dersom aktørene hadde hatt tilgang til nødvendige rådata" Som en av disse kommersielle
aktørene, kan Eniro bekrefte denne påstanden.

Trafikkportalen vil innebære en favorisering av NRK, som i realiteten vil umuliggjøre en lik
satsing fra andre aktører. Dersom trafikkinformasjonen skulle gjøres tilgjengelig for
allmennheten, vil NRK fortsatt ha et konkurransefortrinn da de vil få tilgang til informasjonen
før sine konkurrenter på grunn av sine samarbeidspartnere.

Konkurransetilsynes uttalelse samsvarer på alle punkter med Enrios synspunkter.

"Mission creeping"

Sett i et internasjonalt perspektiv, er det nærliggende å anta NRKs trafikkportal kunne
forenes med EU retningslinjer som sier at allmennkringkaster ikke skal drive virksomhet som
markedet er i stand til å tilby selv. Noe av bakgrunnen er at EU-kommisjonen har ønsket å
unngå såkalt "mission creeping." Det vil si at allmennkringkaster brer om seg på internett.
Disse hensynene bør gjøres gjeldende i forhold til NRKs trafikkportal.

NRK hevder at de som en statlig lisensfinansiert alimennkringkaster har ressurser til å drive
prosjekter som ikke er kommersielle prosjekter, og at trafikkinformasjon er kostbart med lite
kommersielt potensial. Som det også fremkommer i høringsuttalelsen fra Eniro, vil en
trafikkportal kunne skape store inntekstmuligheter gjennom flere antall brukere. En
trafikktjeneste vil altså kunne føre til økt investering og innovasjon blant eksisterende
markedsaktører.

Eniro ønsker derfor med dette å be Kulturdepartementet opprettholde Medietilsynets
avgjørelse, som også er sammenfallende med Konkurransetilsynets avgjørelse og
retningslinjene fra EU.

Vi vil gjerne utdype disse synspunktene i et møte med departementet, og imøteser et
tidspunkt for dette.

Med vennlig hilsen

eniro


