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Fra den digitale dagsorden akkurat nå 

• Safe Harbour-dommen i ECJ 6. oktober 

• Oppfølgeren til Datalagringsdirektivet og ‘retten til å bli glemt’ 

• Det digitale som driver økonomisk vekst og utvikling? 

• Saker i Råd og Parlament 

• Digital Single Market 

• ‘Data-driven-innovation’ 



Bakgrunn (i) – Det digitale topper ny dagsorden 

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_en.pdf


Safe Harbour – hva er det? 

• Snowden forandret alt 

• Problemet – overføring av persondata til ‘tredjeland’ (USA) 

• Hva er Safe Harbour? 

• Hva sier dommen? 

• Behovet for og strevet med ‘felles regler’ 

 



Noen ‘gamle’ kamper som ikke er ferdige 

• Arven fra Kroes/Reding 

• Ny telekomregulering 

• Ny personvernregulering 

• Bedre avtaler om internettsikkerhet (NIS) 



Bakgrunn (ii) – Omkamper eller fornyelse? 

‘Alle’ vil bidra 

til ny 

dagsorden 

Medlems-

landene 



EP – et aktivt parlament 

• Julia Reda, Piratpartiet 

• Opphavsrett, 9.7.15  

• The provisions of 2001’s copyright directive have not been able to hold step 

with the increase of cross-border cultural exchange facilitated by the Internet. 

The current copyright regime hinders the exchange of knowledge and culture 

across borders. To meet current challenges, the legislation needs to be 

updated to current practices and harmonised further. 

• Google-resolusjon 27. nov 2014 (Andreas Schwab, DE) 

• calls, furthermore, on the Commission to consider proposals aimed at 

unbundling search engines from other commercial services as one potential 

long-term means of achieving the aforementioned aims 

• Stresses that all internet traffic should be treated equally, without 

discrimination, restriction or interference, irrespective of its sender, receiver, 

type, content, device, service or application 

 

https://juliareda.eu/copyright-evaluation-report/full/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0273+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0071+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0071+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0071+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN


Arven fra forrige kommisjon (i) 

• Telekom, personvern og NIS i EP og ‘trilog’ – dvs ‘løsninger i sikte’ 

• Personvern - balansering 

• Big data – data brukt til annet formål enn ‘planlagt’ 

• Unntaksregler for forskning 

• Om personvern som absolutt rett og balansering mot andre formål 

• Lokaliseringskrav 

• ‘Safe harbour’ 

• Spesielle forhold knyttet til sletting av data (Holocaust) 

• Bøtenivå ved overtredelser 

 



Arven fra forrige kommisjon (ii) 

• Telekom -  langt fra hva man hadde tenkt 

• Roaming 

• Nettnøytralitet 

• Spektrum – frekvenser 

• Trygghet for investorer 

• Ingen ‘europeisering’ av europeisk telekom-industri 

• Omkamp er varslet 

 

 



Arven fra forrige kommisjon (iii) 

• NIS – ‘network and information security’ 

• ‘Alle’ er enige i viktigheten 

• Men hva skal regnes som kritisk infrastruktur? 

• Hvem er forpliktet til å rapportere? 

• Frivillighet, tillit, tradisjoner 

 

 



Ny kommisjon og nye muligheter 

• DSM – Digital Single Market 

• Ny strategi levert 6. mai 

• Nå utvikles ny politikk 

• Diagnosen 

• Fragmentering 

• Viktigheten av (og troen på) å åpne et marked med 500 mill 

• Utfordringene ved å forholde seg til 28 (31) lovgivninger 

• Manglende tillit, manglende ordninger ved ‘cross border’ handel 

• En ‘ny’ digital verden blir stadig viktigere (GAFA) 

 

 

 





Nye grep – nye satsingsområder 

• 16 innsatsområder, bl.a.  

• Geo-blokking 

• Opphavsrett 

• VAT 

• Plattformutfordringer – GAFA (Google – Apple – Facebook – Amazon) 

• Delingsøkonomien – de nye utfordringene 

• Omkamper (telekom – opphavsrett) 

• Kampen for å skape et mindre fragmentert Europa 



Akkurat nå: Kommisjonen søker råd 

• ‘Policy in the making’: 

• Høringer, utredninger, seminarer, workshops om  

• Pakker og porto (pakker over landegrensene) 

• AVMS (like vilkår gamle og nye aktører) 

• Kabel og satellitt (geo-blokking m.m.) 

• Plattformer, delingsøkonomien, ‘liability’, dataflyt, cloud, geo-blokking 

• Omkamp om telekom (frekvenser, ‘single authorisation’) 

• ICT standards 

• Behovet for ‘pådrivere’ 

• CONNECT ‘overordnet’ og ‘pådriver’ mot ‘tradisjonsforvalterne’ (GROW, JUST, EAC) 

• ‘Nye digitale muligheter’ mot ‘tradisjonsbærerne’ 

• Juridisk-politiske ‘knuter’:  

• Hvordan ‘lure inn’ en liberalisering av opphavsretten 

• Hvordan rydde plass for nye initiativ og samtidig ta vare på personvernet 

• Overraskelser som endrer dagsorden (Safe Harbour, Datalagringsdirektivet, ‘retten til å bli 

glemt’ 

 



Hva gjør Norge? 

• Deltar i arbeidsgrupper 

• Utfordring: Utvikling av mandater og koordinering av synspunkter 

• Bidra til høringer? 

• Utfordring: Hvordan utvikle synspunkter? 

• Henge med i ‘programmer’ 

• Spleiselagenes dilemma: Horizon 2020, CEF, ISA2 

• Jf DG CONNECT og KMDs rolle som ‘pådriver’ for den brede IKT-politikken 

• Behovet for å ‘drive’ de nye tingene, se nye muligheter 

• Behovet for å bryte ned siloer og visse tradisjoner 

• Behovet for 

• Utfordring: Kobling av EUs og Norges dagsorden    
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