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SAMFERDSELSNYTT 

fra EU-delegasjonen 

  Nr. 4    |    2015  

Brussel, 25. juni 2015 
 

 

Latvia er i ferd med å avslutte sin formannskapsperiode. På 
samferdselsområdet har latvierne måtte håndtere flere vanskelige og tunge 
saker, og man må kunne si at de har gjennomført oppgaven bra. Når det 
gjelder den tekniske delen av Jernbanepakke IV, forhandlet formannskapet 
fra kompromiss med Europaparlamentet etter ni forhandlingsmøter. Når 
det gjelder den politiske delen av pakken er man derimot ikke i mål – her 
måtte formannskapet gi opp målet om enighet i Rådet før transportråds-
møtet 11. juni og overlate stafettpinnen til det påtroppende formannskapet 
fra Luxembourg. Heller ikke når det gjelder passasjerrettigheter i luftfarten 
klarte latvierne å finne et kompromiss som medlemsstatene kunne enes 
om. På ekomområdet har formannskapet forhandlet med Europa-
parlamentet både om TSM-pakken (Telecom Single Market-pakken) og NIS-
direktivet (Network and Information Security), men de to partene har så 
langt ikke kommet til enighet. Når det gjelder TSM vil det latviske 
formannskapet ha en siste forhandlingsrunde med Europaparlamentet den 
29. juni og man har fremdeles håp om at man skal kunne komme i mål med 
denne saken før Luxembourg overtar formannskapet. 

Det påtroppende luxembourgske formannskapet la på rådsmøtet 11. og 12. 
juni fram sitt arbeidsprogram både for transportområdet og ekomområdet. 
Arbeidsprogrammet for transport er kort og nevner noen få prioriterte 
områder. For så vidt gjelder lovforslag er det Jernbanepakke IV og 
direktivforslaget om tekniske forskrifter for fartøy på innenlands vannveier 
som trekkes fram. Andre prioriterte områder er sykling som bærekraftig 
transportmiddel og Kommisjonens midtveisgjennomgang av hviteboken om 
transport fra 2011 som blir tema på rådsmøte i oktober, og sosiale forhold i 
transportsektoren som vil bli tema på rådsmøte i desember. Når det gjelder 
arbeidsprogram og prioriteringer på det digitale området, prioriterer 
Luxembourg de pågående lovsakene TSM, NIS-direktivet og direktivet om 
offentlig nettsteders tilgjengelighet. Når det gjelder DSM-strategien sier 
Luxembourg at mens man venter på konkrete lovforslag, så vil 
formannskapet sørge for adekvat oppfølging og koordinert tilnærming til 
strategien og særlig ha fokus på det som gjelder revisjonen av 
ekomregelverket. Videre er ISA2 og The World Radiocommunications 
Conference prioriterte saker. Formannskapet vil også sette viktigheten av 
eskills på agendaen gjennom en rekke arrangementer i løpet av 
høstsemesteret.  
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9651-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9365-2015-INIT/en/pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf
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Generell transport 

Samferdselsdepartementet bidrag til gjennomgangen av hvitboken for transport 

Europakommisjonen lanserte i midten av mars i år en høring i forbindelse med 
midtveisgjennomgangen av hvitboken for transport fra 2011. Gjennomgangen skal kartlegge hvor 
langt implementeringen av 2011-strategien har kommet, identifisere viktige utfordringer for 
transportpolitikken, samt få forslag til hvordan strategien kan fornyes. Det norske høringssvaret fra 
Samferdselsdepartementet er nå klart. 

Et av hovedbudskapene er at europeisk transportpolitikk bør være basert på effektiv 
multimodalitet, i den forstand at ulike transportformer utfyller hverandre. Når det gjelder balansen 
mellom de ulike typene, gås det ikke inn for presise mål for hver av disse, men heller internalisering 
av eksterne kostnader og like vilkår. Det er likevel viktig for Norge å legge til rette for et modalt 
skifte fra vei til sjø og jernbane i tilfeller hvor dette bidrar til mer miljøvennlig og økonomisk mer 
effektiv transport av varer. 

For å oppnå et bærekraftig transportsystem i EU uten å hindre mobiliteten, er det norske synet at 
innovasjon, teknologisk utvikling og prismekanismer spiller nøkkelroller. Med hensyn til det siste 
elementet, oppfordres det til en mer aktiv bruk av slike mekanismer for å redusere CO2-utslipp og 
andre drivhusgasser. 

Hva angår kabotasje, skrives det at en ytterligere åpning av veitransportmarkedet ikke bør finne 
sted før europeisk transportlovgivning er fullstendig nok til å avdempe potensielle negative 
virkninger av markedsåpningen. Norge støtter en gjennomgang av gjeldende regelverk relatert til 
sosial dumping. 

Ellers støtter Norge en videre utvikling av intelligente transportsystemer, som etter departementets 
mening har stort potensiale til å bidra til en grønnere, tryggere og mer effektiv transportsektor. 

Samferdselsdepartementets innspill kan leses i sin helhet HER. 

 

Gjennomgangen av hvitboken for transport vekker interesse i Europaparlamentet 

Parlamentets TRAN-komite behandlet 28. mai rapportør Wim van de Camp sitt utkast til rapport om 
implementeringen av hvitboken. Van de Camp, som er fra EPP-gruppen, gjorde det i utkastet klart 
at han støtter både hvitbokens hovedmål om 60 prosent reduksjon av klimagassutslippene fra 
transportsektoren, samt de ti delmålene som skal bidra til oppfyllelsen av dette hovedmålet. 
Samtidig pekte han på at det er for tidlig å fullt ut vurdere effekten av tiltakene som har blitt 
iverksatt (se mer i Samferdselsnytt Nr. 3 2015). 

Hele 625 endringsforslag ble sendt inn av komiteens medlemmer. Dette til tross for at Van de Camp 
på forhånd hadde oppfordret de ulike politiske gruppene om å konsentrere antallet. Han beklaget 
også at de fleste av hans kolleger angivelig ser på transport som et område hvor penger bare kan 
brukes, i motsetning til å se på det som et område som kan generere inntekter. 

TRAN-komiteen skal stemme over rapporten i midten av juli, før den etter sommeren en gang 
stemmes over i plenum. Saken kan følges HER. 

 

http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eu-horing-midtveisgjennomgang-av-hvitboken-for-transport---norges-posisjon/id2414843/
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/eu-eos-og-internasjonalt-samarbeid-om-transport-og-kommunikasjon/eu-og-eos/samferdselsnytt-fra-brussel/id466239/
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/draft-reports.html?ufolderComCode=TRAN&ufolderLegId=8&ufolderId=02476&linkedDocument=true&urefProcYear=&urefProcNum=&urefProcCode=
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2005(INI)
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75 prosent av gods fraktes fortsatt på vei i EU 

De siste tallene fra Eurostat viser at veitransport fortsatt er den mest brukte formen for transport 
av gods i EU, med en markedsandel på 75 prosent. Dette er til tross for en transportpolitikk som 
over flere år har forsøkt å stimulere til bruk av mindre forurensende transportformer, som jernbane 
og maritim transport. 

I 2009 ble 16,9 prosent av gods fraktet på jernbane. Dette tallet hadde bare økt til 18,2 prosent i 
2013, noe som må betegnes som en marginal vekst. Det er likevel store variasjoner mellom 
medlemsstatene med hensyn til transportmiddelfordeling. Mens veitransport økte med mer enn 5 
prosent i Polen, Litauen, Bulgaria og Luxemburg, minsket den med mer enn 5 prosent i Romania, 
Ungarn og Slovenia. 

Mer informasjon finnes på Eurostats hjemmesider. 

 

Veitransport 

Et forbud mot vignettsystemer? 

Det har i de siste månedene kommet ut stadig mer informasjon om Europakommisjonens planlagte 
veipakke, som vil presenteres tidlig i 2016. At veiprising kommer til å stå sentralt, er allerede godt 
kjent. Det har derimot ikke fremkommet tidligere at Kommisjonen kan komme til å gå inn for et 
generelt forbud mot vignettsystemer. 

Siden transportkommisær Violeta Bulc tidligere i år gikk ut med ønsket om et europeisk 
veiavgiftssystem basert på kilometerprising, har man kunnet forstå hvilken retning Kommisjonen 
ønsker å gå i. I det samme tidsrommet har man også kunnet se en Kommisjon som har ført en hard 
og prinsippfast linje mot Tyskland i forbindelse med landets planlagte innføring av et vignettsystem 
(se sak under). På denne bakgrunn bør det kanskje ikke overraske at det nå kan komme et forslag 
om å avskaffe slike systemer helt. 

Grunnen til den negative holdningen til vignettsystemer er at brukerne blir belastet på en måte som 
ikke reflekterer den faktiske bruken av veinettet. I tillegg er det en fare for at utlendinger blir 
ufordelaktig behandlet økonomisk sett i møtet med disse systemene. 

De nye reglene vil komme inn gjennom en revisjon av det eksisterende Eurovignettdirektivet, hvis 
anvendelsesområde vil utvides til å omfatte også personbiler. I en overgangsfase vil de land som 
allerede har implementert vignettsystemer måtte tilby dagsvignetter til en pris som ikke kan 
overstige to prosent av prisen for en årsvignett. Dessuten vil landene ikke kunne stille egne borgere 
i en bedre stilling gjennom ulike ordninger som kompenserer for innkjøpet av vignetter. 

 

Tyskland må svare for minstelønn 

Det ble 19. mai offentliggjort at Europakommisjonen iverksetter en traktatbruddsprosedyre mot 
Tyskland, med bakgrunn i landets innføring av en minstelønn på 8,50 euro i timen for alle 
arbeidstakere. Etter lengre tids utveksling av informasjon med tyske myndigheter og rettslige 
vurderinger, besluttet Kommisjonen å sende et formelt åpningsbrev («letter of formal notice»), som 
er det første steget i prosedyren. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Freight_transport_statistics_-_modal_split
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Beslutningen begrunnes med at anvendelsen av minstelønnskravet ved samtlige transportoppdrag 
på tysk territorium begrenser friheten til å tilby tjenester og fri bevegelse av varer på en 
uforholdsmessig måte. Kommisjonen er likevel i utgangspunktet positiv til grunntanken om en 
minstelønn, men problemet er altså måten ordningen er utformet. 

Minstelønnen kom tidlig under skyts fra flere østeuropeiske land, som hevdet at nasjonale 
transportselskaper ville bli pålagt en urimelig byrde om minstelønnen skulle respekteres. 
Kommisjonen har hele tiden vist seg lydhøre ovenfor disse innsigelsene. Det er også nettopp disse 
medlemslandenes situasjon som spesielt trekkes frem nå. Ifølge Kommisjonen vil det administrative 
merarbeidet som transportørene pålegges, hindre det indre markedet i å fungere som tiltenkt. 

Kommisjonen mener at Tyskland kan benytte seg av andre og mer forholdsmessige tiltak for ivareta 
arbeidstakeres sosiale rettigheter og sikre rettferdig konkurranse, samtidig som man gir rom for fri 
flyt av tjenester og varer. 

Tyske myndigheter har to måneder på seg til å svare på Kommisjonens innvendinger. 

Les mer i sakens pressemelding. 

 

Kommisjonen tar affære med Tysklands system for veiprising 

I likhet med for minstelønnen, starter Kommisjonen traktatbruddsprosedyre mot Tyskland for 
landets vignettsystem, som er planlagt å tre i kraft i 2016. Helt siden systemet ble politisk annonsert 
i 2013, har Kommisjonen vært i dialog med tyske myndigheter om dets kompatibilitet med EU-
retten. Etter at den tyske Forbundsdagen 8. juni i år vedtok systemet i en form som ikke tar høyde 
for innsigelsene, har Kommisjonen sett seg nødt til å formelt anklage Tyskland for traktatbrudd. 

Som forventet, holder Kommisjonen fast ved at systemet er egnet til å diskriminere på bakgrunn av 
nasjonalitet. Dette er det to grunner til: For det første vil det være utenlandske bilister som vil sitte 
igjen med regningen, ettersom tyske bilister vil få en reduksjon i kjøretøysavgiften som tilsvarer 
kostnaden av vignettinnkjøpet. For det andre er prisen på korttidsvignetter, som typisk vil kjøpes av 
utlendinger, uforholdsmessig høy i forhold til prisen for årsvignett.  

Den tyske regjeringen har prøvd å etterkomme enkelte av kravene til prising av korttidsvignettene, 
men dette har tydeligvis ikke vært nok. Regjeringen har hold fast ved ordningen om redusert 
kjøretøysavgift for tyske bilister, og dette er nok et hovedpunktet i dialogen med Kommisjonen. 

- Antagelsen om at EU kan blande seg inn i utformingen av vegavgiftsystemet i Tyskland er gal, har 
den tyske transportministeren Alexander Dobrindt sagt i et intervju i avisen Augsburger Allgemeine. 
Uttalelsene viser en klar uenighet om kompetansefordelingen mellom nasjonalt nivå og EU-nivå – 
og begge parter sagt seg villige til å ta saken så langt som til EU-domstolen for å få klarhet i 
kompetansespørsmålet. 

Tyskerne har en frist på to måneder til å svare for seg. Om konflikten så ikke løses, kan Kommisjonen 
ta saken videre med en såkalt grunngitt uttalelse («reasoned opinion»), hvoretter det gis nye to 
måneder til å komme med en respons. Om saken fortsatt ikke er løst, kan Kommisjonen velge å 
henvise den til EU-domstolen. Det bør likevel legges til at rundt 85 prosent av saker løses før man 
kommer så langt.   

Mer informasjon finnes i Kommisjonens pressemelding. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5003_en.htm
http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Wir-diskriminieren-niemanden-Dobrindt-haelt-an-Pkw-Maut-fest-id34409832.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5200_en.htm
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Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhet var tema på ministermøtet for transport 11. juni. Kommisjonen gav informasjon 
om EUs trafikksikkerhetsprogram for 2011-2020, som har gjennomgått en midtveisevaluering. 
Fokuset var EU strategiske mål for antall døde i veitrafikken. Antallet dødsfall har kun falt med 18 
prosent i årene 2011-2014, og dette er ikke en tilstrekkelig reduksjon for å nå målet om å halvere 
antall døde mellom 2010 og 2020. I 2014 døde 25 700 mennesker på europeiske veier, og de 
samfunnsmessige kostnadene ved disse ulykkene er svært høye. Antall alvorlig skadde gikk ned 
med bare 13 prosent i den samme perioden. 220 000 mennesker ble rapportert alvorlig skadet i 
fjor. Foreløpig mangler man strategiske EU-mål for reduksjon av hardt skadde i trafikken. Et mål 
som tilsvarer nivået for reduksjon av antall døde, ville være en reduksjon av antall alvorlige skadde 
med 35 prosent i årene 2015-2020. Lenke til Kommisjonens arbeidsdokument: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9791-2015-INIT/en/pdf 
 
At Kommisjonen ikke setter strategiske mål for reduksjon av antall hardt skadde i trafikken, har 
møtt sterk kritikk. En rekke organisasjoner og eksperter samt elleve parlamentsmedlemmer har 
derfor gått sammen om et brev til president Juncker, der de krever at det settes slike mål. Lenke til 
brevet HER.  
 

Nye og forbedrede tester for dieselbiler 

Europakommisjonen vedtok i mai nye testprosedyrer for måling av utslipp fra dieselbiler. De nye 
testene vil gjøre det mulig å måle utslippene under «virkelige forhold», slik at man ikke lenger 
risikerer å få resultater som bare holder stikk i et laboratorium. Eksisterende prosedyrer har blitt 
kritisert fra flere hold for å ikke ta høyde for reelle kjøreforhold. 

Det er tale om to ulike tester. Den første, «Real Driving Emissions» (RDE), måler luftforurensning, 
mens den andre, «World Harmonised Light-duty Vehicles Testing Procedure» (WLTP), tar for seg 
CO2-utslipp. Disse vil erstatte dagens standardiserte test, «New European Driving Cycle». 

De nye testprosedyrene må godkjennes av Rådet (men ikke Europaparlamentet). Kommisjonen og 
medlemsstatene vil så måtte bli enige om utslippsgrensene som skal legges til grunn ved bruk av 
testene, samt tidsplan for implementering. Dette vil formodentlig skje i løpet av sommeren. 

 

Jernbane 

Jernbanepakke IV  

Den 30. januar 2013 la Kommisjonen fram ett forslag til en fjerde jernbanepakke med seks 
rettsakter. Målet er å skape et indre jernbanemarked der europeiske jernbaneforetak kan tilby 
jernbanetransport uten unødige tekniske og administrative hindringer. Pakken har blitt behandlet 
i to deler – den tekniske delen som inneholder forslag om sikkerhet og samtrafikk og en 
markedsdelen som gjerne kalles den politiske delen av pakke, og somgjelder åpning av det 
innenlandske persontrafikkmarkedet.  
 
For så vidt gjelder den tekniske delen av pakken ble det den 17. juni enighet mellom Rådet og 
Europaparlamentets forhandlere om forslagene. Avtalen skal behandles i Coreper 
(rådsarbeidsgruppe bestående av medlemslandenes EU-ambassadører) tirsdag 30. juni og 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9791-2015-INIT/en/pdf
http://etsc.eu/wp-content/uploads/2015-06-09-letter-juncker_web.pdf
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godkjennes høyst sannsynlig av medlemslandene da. Det er ulike meninger om man bør splitte 
vedtakelsen av pakken, slik at den tekniske delen kan vedtas formelt av Rådet og 
Europaparlamentet nå og at markedsdelen behandles videre. Det er foreløpig ikke aktuelt – både 
Kommisjonen og Europaparlamentet ønsker å behandle pakken samlet, og selv om Luxembourg – 
de påtroppende formannskapet – er for en deling, vil de neppe presse på for en slik løsning.  
 
Diskusjonene om den politiske delen av pakken startet først i rådsarbeidsgruppen i juli 2014. 
Forhandlinger har pågått siden det og forslaget ble behandlet på rådsmøte for transport den 8. 
oktober 2014 og 13. mars 2015. Det har vist seg svært vanskelig å komme til enighet. Det er særlig 
kravet om anbudskonkurranser og mulige unntak fra dette som skaper uenighet, herunder 
bærekraften i anbudskonkurranser i små markeder og behovet for å sikre langsiktig kontinuitet i 
persontransporttjenestene. Mange medlemsstater mener også at frist for å gjennomføre 
forslagene må forlenges. Det latviske formannskapet klarte derfor ikke å forhandle fram enighet 
om den politiske delen av Jernbanepakke IV før rådsmøtet for transport 11. juni. På rådsmøtet ble 
det lagt fram en framdriftsrapport som inneholdt en redegjørelse for forhandlingen om denne 
delen av pakken under det latviske formannskapet. 
 
Formannskapet ga uttrykk for at medlemsstatenes støtte til framdriftsrapporten ville være et 
viktig bidrag til Luxemburg når de overtar formannskapet 1. juli. Kommisær Bulc beklaget den sene 
framdriften i saken, men håpet at den nærmer seg enighet og viste til Luxembourgs målsetning 
om en «general approach» på rådsmøtet i oktober.   
 
Mange medlemsstater ga uttrykk for at det er nødvendig med større fleksibilitet når det gjelder 
tildeling av kontrakter. Medlemsstater med små jernbanemarkeder ønsker unntak fra kravet om 
at tildeling av kontrakter kun skal kunne foretas gjennom anbudskonkurranser. Det ble fremhevet 
at man må se på hva som vil være mest effektiv tildeling for de ulike typer markeder.  
 
Kommisær Bulc sa i sin avsluttende kommentar at når det gjelder kravet om finansiell transparens 
mellom infrastrukturforvalter og jernbaneforetakene, var det ikke rom for forhandlinger. Når det 
gjaldt mulige unntak fra kravet om anbudskonkurranser, måtte de i så fall bygge på objektive 
kriterier som sikrer kvalitet og ikke på markedets størrelse.  

 

Luftfart 

Passasjerrettigheter for reisende med fly tema på rådsmøte 11. juni 

Kommisjonen har foreslått endringer i to EU-forordninger om flypassasjerers rettigheter (forslag til 
europaparlaments- og rådsforordning som endrer forordning (EF) nr. 261/2004 om felles regler om 
erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning eller ved innstilling eller lange 
forsinkelser av flygninger og forordning (EF) nr. 2027/97 om flyselskapers erstatningsansvar for 
transport av passasjerer og deres bagasje). 

Forhandlingene i Rådet har pågått siden høsten 2013. En policydebatt ble avholdt på transport-
ministrenes møte i oktober 2013. Europaparlamentet traff vedtak ved første behandlingen i februar 
2014. Til tross for at det er blitt avholdt et stort antall møter i den ansvarlige rådsarbeidsgruppen 
siden forhandlingene startet, har medlemsstatene ikke nådd enighet i viktig spørsmål. Det latviske 
formannskapet har gjennom våren presentert ulike kompromissforslag, men mange spørsmål er 
fortsatt uløste. Det gjelder blant annet det viktige spørsmålet om hvordan retten til økonomisk 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8959-2015-INIT/en/pdf
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kompensasjon ved forsinkede fly og tapte flyforbindelser skal utformes. På denne bakgrunn 
presenterte formannskapet kun en framdriftsrapport til ministermøtet.  

Framdriftsrapporten ble godtatt av medlemslandene uten videre diskusjon. Medlemslandene er 
enige om at det er viktig å få et felles regelverk på dette området. Det er imidlertid fremdeles store 
utfordringer knyttet til forslaget om kompensasjon ved forsinkelser og når man mister videre 
flyforbindelser. Framdriftsrapporten vil danne grunnlag for det videre arbeidet med de to forslagene 
som det påtroppende luxembourgske formannskapet skal lede. 

 

Havn og sjø 

Havnetjenester 

Mens Rådet nådde enighet om Kommisjonens forslag til ny havneforordning på rådsmøte i oktober 
i fjor, har Europaparlamentet nylig gjenopptatt behandlingen av dette forslaget.  

Den tyske rapportøren Knut Fleckenstein har lagt fram sitt utkast til rapport om forordningen, der 
han langt på vei avviser Kommisjonens forslag. Alle bestemmelser om fri markedsadgang er fjernet 
fra forslaget. Rapportøren mener det bør være opp til medlemsstatene å organisere 
havnetjenestene. Man står da igjen med finansiell transparens som kjernen i forordningen. Under 
presentasjonen av rapporten i TRAN-komiteen fikk rapportøren bred støtte. Komiteens medlemmer 
har imidlertid frist til 29. juni med å komme med merknader. Det vil imidlertid neppe bli flere 
diskusjoner i TRAN-komiteen før i oktober. Rapportøren har gitt uttrykk for at han innen dette 
tidspunktet håper på å ha mer informasjon om innholdet i Kommisjonens revisjon av det alminnelige 
gruppeunntaket for statsstøtte som antas å inkludere havner. 

Man kan følge saken HER. 

 

Telekommunikasjon 

Europakommisjonen ønsker nytt giv for spektrumforvaltning 

I forbindelse med den planlagte revisjonen av regelverket for telekommunikasjon, ønsker 
Kommisjonen å på nytt sette spektrumforvaltning på agendaen.  

Den nåværende Kommisjonen ønsker imidlertid ikke å gå frem på samme måte som den 
foregående, som foreslo å styrke sin egen kompetanse innenfor spektrumforvaltning. For å unngå 
de vanskelige spørsmålene knyttet til suverenitet og spektrumforvaltning, vil temaet denne gangen 
trolig vurderes i en bredere sammenheng, der konnektivitet og bredbåndsdekning vil stå sentralt.  
Målet er å fullt ut utnytte dagens digitale muligheter blant annet innenfor helse, energi og transport. 
Tilgang til internett står sentralt – herunder spektrumforvaltning knyttet til utbygging av 5G. 

Kommisjonen lanserte 19. juni en slags høring – eller åpnet for diskusjon – om hvordan man best 
kan rulle ut superraskt bredbånd, og organisasjoner, virksomheter og brukere er invitert til å 
komme med innspill særlig når det gjelder  

- hvordan redusere kostnader ved utrulling av bredbånd, samt 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8693-2015-INIT/en/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0296&rid=2
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013957%202014%20INIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE557.153
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0157%28COD%29&l=en
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- hvordan utnytte spektrumressursene bedre. 
 
Se nærmere om dette HER. 
 

The Digital Agenda Scoreboard 2015 

The Digital Agenda Scoreboard 2015 ble publiserte den 18. juni og viser at de fleste av målene for 
2014 er nådd, for eksempel antall personer som jevnlig bruker internett eller tilgjengeligheten av 
bredbånd. Man har i det siste året vært betydelig fremgang i dekning og antall høyhastighets 
bredbåndsabonnementer (både fast og mobil) samt digital bruk av offentlige tjenester. 
 
Når det gjelder tilgang til internett, har antall abonnenter av høyhastighetsbredbånd (minst 30 
Mbps) økt med 20 millioner i EU. Men slike abonnement utgjør fortsatt færre enn en tredel av det 
totale antallet. Antall husholdninger med tilgjengelig 4G mobilt bredbånd er 79 prosent, opp fra 27 
prosent for to år siden.  
 
Bruken av Internett fortsetter å øke. 75 prosent av EUs befolkning rapporterer at de brukte 
Internett minst ukentlig i 2014.  

- mer enn halvparten (57 prosent) av Internett-brukerne i EU bruke nettbank 

- nær to tredjedeler (63 prosent) handler på nettet, men grenseoverskridende handel vokser 

sakte (opp med 6,5 prosentpoeng i løpet av de siste fire årene) 

- bare 14,5 prosent av SMB-virksomheter selger på nettet, noe som er en økning på bare 3,5 

prosentpoeng i løpet av fem år 

- 21 prosent av befolkningen i EU bruker skytjenester til å lagre filer, mens 15 prosent gjør 

det for å dele filer. Det er særlige unge mennesker som bruker skytjenester 

- 97 prosent av virksomhetene i EU hadde en Internett-tilkobling i 2014, men bare 19 

prosent brukte skytjenester. 

Når det gjelder digitale offentlige tjenester, bruker 25 prosent av befolkningen slike tjenester til å 
sende inn skjemaer til offentlige myndigheter – opp fra 21 prosent året før og noe som betyr at 
2014-målet for Digital Agenda ble nådd. 
 
Lenke til hjemmesiden HER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/discuss-future-broadband-europe
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/download-scoreboard-reports


9 
 

Taler 

Kommissær for transport, Violeta Bulc 
A social agenda for transport, Brussel, 04.06.15 

Visepresident og kommissær for det digitale indre markedet, Andrus Ansip 
Going digital: linking the EU with its eastern neighbours, Luxembourg, 11.06.15 
Getting the balance right: innovation, trust and regulation in retail payments, Helsinki, 04.06.15 
Digital for growth: removing barriers to build for Europe's future, Brussel, 01.06.15 
Building digital bridges: Transatlantic cooperation in ICT, Washington, 28.05.15 
Making the Digital Single Market a reality, Strasbourg, 19.05.15 
Speech at Digital Single Market conference, Warszawa, 13.05.15 

Kommissær for digital økonomi og samfunn, Günther Oettinger 
Speech at DW Global Media Forum: The role of traditional and new media in the digital age - the EU 
view, Bonn, 22.06.15 
Speech at Digital Assembly Riga 2015, Riga, 18.06.15 
What Digital Union for Europe? Warszawa, 15.06.15 
Speech at Startup Factory Day organized by the startup incubator Connect under the auspices of 
the Slovak Ministry of Finance, Bratislava, 04.06.15 
Speech Cybersecurity Strategy, Brussel, 01.06.15 

 

Høringer 

Grenseoverskridende pakkelevering 

Høringsperiode: 6. mai til 29. juli. 

Levering av pakker har blitt utpekt som et prioritert område i forbindelse med utviklingen av et 
digitalt indre marked. Formålet med denne høringen er å konsultere alle som kan belyse viktige 
spørsmål og komme med innspill til forbedringer av grenseoverskridende pakkelevering i EU. 

Kommisjonens nettside: Consultation on cross-border parcel delivery 

 

Konferanser 

Europakommisjonen 
Public workshop on access and interoperability standards to promote the Single Market for e-
communications, Brussel, 08.07.15 – mer informasjon HER 

ICT 2015 Innovate, Connect, Transform, 20.10.15 – 22.10.15, Lisboa- mer informasjon HER.  
 
EuCNC'2015 (European Conference on Networks and Communications) 
5G, Shaping the Vision, Paris, 29.06.15 – 2.7.17 – mer informasjon HER. 

European Competitive Telecommunications Association (ECTA) 
ECTA One Day Conference 2015, Brussel, 30.06.15 – mer informasjon HER 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5125_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5160_en.htm
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/announcements/speech-vice-president-ansip-ecbsuomen-pankki-conference-helsinki-getting-balance-right-innovation_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5089_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5072_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4999_en.htm
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/announcements/speech-vice-president-ansip-digital-single-market-conference-warsaw-poland_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-dw-global-media-forum-role-traditional-and-new-media-digital-age-eu-view_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-dw-global-media-forum-role-traditional-and-new-media-digital-age-eu-view_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-digital-assembly-riga-2015_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-what-digital-union-europe-bruegel-conference-warsaw_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-startup-factory-day-organized-startup-incubator-connect-under-auspices-slovak-ministry_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-startup-factory-day-organized-startup-incubator-connect-under-auspices-slovak-ministry_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-cybersecurity-strategy-28-may-2015_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-workshop-access-and-interoperability-standards-promote-single-market-e-communications
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ICT2015
http://www.ict-fire.eu/events/eventview/article/eucnc2015-european-conference-on-networks-and-communications.html
http://www.ectaportal.com/ecta2015/
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European Economic and Social Committee 
Public hearing on integrated EU aviation policy, Brussel, 02.07.15 – mer informasjon HER 
 
Future and Emerging Technologies (FET) 
Information Day on FET Open call, Brussel, 06.07.15 – mer informasjon HER 

 

 
 

Med hilsen 
 
Camilla Ongre, samferdselsråd  Øyvind Rinbø, samferdselsrådgiver 
camilla.ongre@mfa.no   oyvind.rinbo@mfa.no 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-integrated-eu-aviation-policy
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-day-fet-open-call
mailto:camilla.ongre@mfa.no
mailto:oyvind.rinbo@mfa.no

