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                                                      ÁKVÖR UN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS nr. 1336/97/EB                       2008/EES/45/39 

frá 17. júní 1997 

um vi mi unarreglur fyrir samevrópsk fjarskiptanet  (*)

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
fyrstu málsgrein 129. gr. d, 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2), 

me  hli sjón af áliti svæ anefndarinnar (3), 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 
189. gr. b í sáttmálanum (4) á grundvelli sameiginlegs texta 
sáttanefndarinnar frá 16. apríl 1997, 
 
og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Stofnun og róun samevrópskra fjarskiptaneta á a  

stu la a  ví a  tryggja mi lun og skipti á uppl singum í 
öllu Bandalaginu. etta framtak er forsendan fyrir ví a  
borgarar og atvinnugreinar í Bandalaginu, einkum lítil og 
me alstór fyrirtæki, geti n tt sér til fulls möguleika 
fjarskipta svo unnt sé a  koma á fót 
„uppl singasamfélagi“ ar sem róun 
notkunarhugbúna ar, jónustu og fjarskiptaneta skiptir 
sköpum í ví a  tryggja sérhverjum borgara, fyrirtæki 
e a opinberum yfirvöldum, .m.t. á eim svæ um, sem 
eru ekki eins róu , e a ja arsvæ um a gengi a  öllum 

eim uppl singum sem vi komandi kann a  hafa örf 
fyrir, óhá  tegund eirra e a magni. 

 
2) Í hvítbók sinni um „vöxt, samkeppnishæfni og 

atvinnumál“ lag i framkvæmdastjórnin áherslu á 
mikilvægi ess a  koma uppl singasamfélaginu á fót 
sem, á grundvelli n rra tegunda efnahagslegra, pólitískra 
og félagslegra tengsla, mun hjálpa Evrópusambandinu 
vi  a  takast á vi  n  vi fangsefni næstu aldar, .m.t. 
sköpun n rra starfa. etta var vi urkennt af 
lei togará inu í Brussel í desember 1993. 

 
3) Innri marka urinn myndar svæ i án landamæra ar sem 

tryggja ber frjálsa flutninga vöru, fólks, fjármagns og 
jónustu og ar sem rá stafanir Bandalagsins, sem egar 

hafa veri  sam ykktar e a ver a sam ykktar, útheimta 
umtalsver  uppl singaskipti milli einstaklinga, 
atvinnurekanda og stjórns slu. Skilvirkar lei ir til a  
skiptast á uppl singum eru afar mikilvægar til ess a  
auka samkeppnishæfni fyrirtækja. Hægt er a  tryggja 

essi uppl singaskipti me  samevrópskum 
fjarskiptanetum. A gengi a  samevrópskum netum mun 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 183, 11.7.1997, bls. 12. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/2006 frá 10. mars 
2006 um breytingu á bókun 31 vi  EES-samninginn, um samvinnu á 
sérstökum svi um utan marka fjór ætta frelsisins, sjá EES-vi bæti vi  

Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 28, 1.6.2006, bls. 24. 
(1) Stjtí . EB nr. C 302, 14.11.1995, bls. 23 og Stjtí . EB nr. C 175, 18.6.1996, 

bls. 4. 
(2) Stjtí . EB nr C 39, 12.2.1996, bls. 20. 
(3) Stjtí . EB nr. C 129, 2.5.1996, bls. 32. 
(4) Álit Evrópu ingsins frá 1. febrúar 1996 (Stjtí . EB nr. C 47, 19.2.1996, bls. 

15), sameiginleg afsta a rá sins frá 21. mars 1996 (Stjtí . EB nr. C 134, 
6.5.1996, bls. 18) og ákvör un Evrópu ingsins frá 17. júlí 1996 (Stjtí . EB 
nr. C 261, 9.9.1996, bls. 59). Ákvör un Evrópu ingsins frá 14. maí 1997 og 
ákvör un rá sins frá 26. maí 1997. 

styrkja efnahagslega og félagslega samheldni í 
Bandalaginu. 

 

4) Stofnun og róun samevrópskra fjarskiptaneta ver ur a  
gera einstaklingum, atvinnurekendum og 
stjórns slustofnunum kleift a  skiptast óhindra  á 
uppl singum jafnframt ví a  tryggja a  réttur 
einstaklinga til fri helgi sé virtur sem og hugverkaréttur 
og eignarréttur á svi i i na ar. 

 

5) Í sk rslu sinni um „Evrópu og hi  ví tæka 
uppl singasamfélag“, sem a ilar í hópi háttsettra fulltrúa 
i na arins tóku saman fyrir fund lei togará sins í Korfú 
24. og 25. júní 1994, var mælt me  ví me  a  taka í 
notkun samevrópsk fjarskiptanet og a  tryggja 
samtengingu eirra vi  öll evrópsk net. Í sk rslunni eru 
farsímafjarskipti tilgreind sem undirsta a 
uppl singasamfélagsins og a  möguleika eirra beri a  
styrkja. Fundur lei togará sins í Korfú veitti almennt 
sam ykki sitt fyrir eim tilmælum. 

 

6) Framkvæmdastjórnin fylgdi essum tilmælum eftir me  
or sendingu sinni til Evrópu ingsins og rá sins undir 
yfirskriftinni „Evrópa á lei  inn í uppl singasamfélagi : 
a ger aáætlun“. Í ni urstö um fundar rá sins 
28. september 1994 um essa a ger aáætlun er lög  
áhersla á a  hrö  róun afkastamikilla grunnvirkja fyrir 
uppl singar á grundvelli heildstæ rar, samfelldrar og 
yfirvega rar nálgunar, sé nau synleg fyrir Bandalagi . 

 

7) Samkvæmt 129. gr. c í sáttmálanum skal Bandalagi  
taka saman vi mi unarreglur um markmi , 
forgangsatri i og meginlínur eirra rá stafana sem 
fyrirhuga ar eru á svi i samevrópskra neta. Í essum 
vi mi unarreglum ver ur a  skilgreina verkefni sem 

jóna sameiginlegum hagsmunum. Samevrópsk net á 
svi i fjarskiptavirkja ná yfir rjú lög sem saman mynda 

essi net: notkunarhugbúna , almenna jónustu og 
grunnnet. 



Nr. 45/382  18.7.2008 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

 

8) Uppl singasamfélagi  getur ekki róast án ess a  
a gengilegur hugbúna ur sé fyrir hendi, einkum 
hugbúna ur sem er öllum í hag ar sem huga  er sem 
best a  örfum notenda og, eftir ví sem vi  á, örfum 
aldra ra og fatla ra. Hugbúna ur ver ur ví mikilvægur 
hluti  verkefnanna sem jóna sameiginlegum 
hagsmunum. Sá hugbúna ur sem tengist fjarvinnslu 
ver ur einkum a  taka mi  af gildandi ákvæ um laga um 
vernd starfsmanna í vi komandi a ildarríkjum. 

9) Verkefni sem jóna sameiginlegum hagsmunum geta í 
mörgum tilvikum egar veri  komin til framkvæmda í 
núverandi fjarskiptanetum, einkum hjá samevrópska 
samnetinu (Euro-ISDN) og me  ví skapa  
samevrópskan hugbúna . Semja ver ur 
vi mi unarreglur til a  skilgreina essi verkefni sem 

jóna sameiginlegum hagsmunum. 

10) Samræming skal vera milli framkvæmda eirra tillagna 
sem valdar eru og álíka framtaksverkefna sem eru 
sam ykkt á innlendum e a svæ isbundnum vettvangi í 
Bandalaginu. 

11) Vi  val og framkvæmd slíkra verkefna ber a  taka tillit 
til allra grunnvirkja sem fyrirtæki sem fyrir eru á 
marka i og n ir veitendur bjó a. 

12) Hinn 9. nóvember 1995 sam ykktu Evrópu ingi  og 
rá i  ákvör un nr. 2717/95/EB var andi vi mi unar-
reglur um róun samevrópsks samnets (EURO-ISDN) 
sem samevrópsks nets (1). 

13) Núverandi net, .m.t. au samnet (ISDN) sem fyrir eru, 
eru a  róast í á átt a  ver a há róu  net sem bjó a upp 
á breytilegan gagnasendingahra a sem nær allt a  ví 
afkastagetu háhra atengingar, sem hægt er a  laga a  
mismunandi örfum, einkum a  veitingu 
margmi lunar jónustu og a  bjó a fram 
margmi lunarhugbúna . Útkoma essarar róunar 
ver ur sú a  sam ætt brei bandsfjarskiptanet (IBC-net) 
ver ur teki  upp. IBC-net mun mynda ákjósanlegan 
vettvang fyrir hugbúna  uppl singasamfélagsins. 

14) Ni urstö ur úr starfi RACE-áætlunarinnar (sérstök 
rannsókna- og tækni róunaráætlun á svi i 
samskiptatækni (1990-1994)), sem mælt er fyrir um í 
ákvör un 91/352/EBE, (2) hafa undirbúi  jar veginn og 
skapa  tæknigrundvöll fyrir innlei ingu IBC-netsins í 
Evrópu. 

_______________  

(1) Stjtí . EB nr. L 282, 24.11.1995, bls. 16. 
(2) Stjtí . EB nr. L 192, 16.7.1991, bls. 8. 

15) Ni urstö ur úr starfi Esprit-áætlunarinnar (sérstök 
áætlun um rannsóknar- og tækni róun, .m.t. 
tilraunaverkefni, á svi i uppl singatækni (1994-1998)) 
sem mælt er fyrir um í ákvör un 94/802/EB (3) hafa 
undirbúi  jar veginn og skapa  tæknigrundvöll fyrir 
innlei ingu uppl singatæknihugbúna ar. 

16) Ni urstö ur úr starfi essara séráætlana um rannsóknir- 
og tækni róun á svi i fjarvirkra gagnaskiptakerfa sem 
hafa almennt gildi (1991-1994), sem mælt er fyrir um í 
ákvör un 91/353/EBE (4), og séráætlana um rannsóknar- 
og tækni róun, .m.t. tilraunaverkefni, á svi i fjarvirkra 
gagnaskiptakerfa sem hafa almennt gildi (1994-1998), 
sem mælt er fyrir um í ákvör un 94/801/EBE (5), 
undirbúa jar veginn fyrir innlei ingu rekstrarsamhæf s 
hugbúna ar sem jónar sameiginlegum hagsmunum í 
allri Evrópu. 

17) Tryggja arf skilvirka samræmingu á róun samevrópska 
fjarskiptaneta, sem eiga a  fást vi  raunverulegar 
a stæ ur, án ess a  freista ess a  vinna verkefni sem 
eru eingöngu tilraunaverkefni, vi  ólíkar 
Bandalagsáætlanir, einkum séráætlana sem tilheyra 
fjór u rammaáætlun um rannsóknir, tækni róun og 
tilraunaverkefni, áætlana til hagsbóta fyrir lítil og 
me alstór fyrirtæki, uppl singainntaksmi a ra áætlana 
(s.s. áætlanirnar INFO 2000 og MEDIA II) og annarrar 
starfsemi uppl singasamfélagsins. Einnig skal tryggja 
samræmingu vi  au verkefni sem kve i  er á um í 
gildandi ákvör unum Evrópu ingsins og rá sins um 
samevrópsk net. 

18) ær rá stafanir, sem mi a a  ví a  tryggja 
rekstrarsamhæfi fjarvirknineta milli stjórns slustofnana, 
falla innan ramma forgangsrö unar sem er sam ykkt í 
tengslum vi  núverandi vi mi unarreglur fyrir 
samevrópsk fjarskiptanet. 

________________  

(3) Stjtí . EB nr. L 334, 22.12.1994, bls. 24. 
(4) Stjtí . EB nr. L 192, 16.7.1991, bls. 18. 
(5) Stjtí . EB nr. L 334, 22.12.1994, bls. 1. 
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19) Framkvæmdastjórnin vi urkenndi í or sendingu sinni frá 
24. júlí 1993 um undirbúningsa ger ir á svi i 
samevrópskra neta a  ví er var ar sam ætt 
brei bandsfjarskipti, nau syn ess a  annast 
undirbúningsa ger ir me  a ilum í greininni til a  semja 
vi eigandi vi mi unarreglur. Í essari ákvör un mynda 
ni urstö ur essara a ger a grundvöll fyrir 
vi mi unarreglur í tengslum vi  IBC-neti . 

20) Smám saman er veri  a  gefa fjarskiptageirann frjálsan. 
róun samevrópsks hugbúna ar, almennrar jónustu og 

grunnneta mun í auknum mæli byggja á einkaframtaki. 
essi samevrópska róun ver ur a  mæta örfum 

marka arins í evrópsku samhengi e a raunverulegri og 
allmikilli örf í jó félaginu sem marka söflin ein og sér 
ná ekki til. Me  etta til hli sjónar ver a hagsmunaa ilar 
í greininni be nir a  leggja fram sérstakar tillögur 
samkvæmt vi eigandi málsme fer  til a  allir njóti 
jafnra tækifæra, . essa málsme fer  arf a  skilgreina. 
Framkvæmdastjórnin mun njóta a sto ar nefndar vi  a  
tilgreina nákvæmlega verkefni sem jóna sameiginlegum 
hagsmunum. 

21) Hinn 20. desember 1994 ger u Evrópu ingi , rá i  og 
framkvæmdastjórnin brá abirg asamkomulag um 
framkvæmdarrá stafanir vegna ger a, sem eru 
sam ykktar í samræmi vi  málsme fer ina, sem mælt er 
fyrir um í 189. gr. b í sáttmálanum (1). 

22) Verkefni sem jóna sameiginlegum hagsmunum, sem 
tengjast yfirrá asvæ i a ildarríkis, krefjast sam ykkis 
vi komandi a ildarríkis. 

23) Framkvæmdastjórnin og a ildarríkin ver a a  breg ast 
vi  til a  tryggja rekstrarsamhæfi netanna og samræma 
annars vegar starfsemi a ildarríkjanna, sem mi ar a  ví 
a  taka í notkun samevrópsk fjarskiptanet, og hins vegar 
sambærileg innlend verkefni, en a eins a  ví marki sem 
nau synlegt er til a  tryggja heildarsamhengi. 

24) Svo uppl singasamfélagi  geti róast á sem bestan hátt 
er mikilvægt a  tryggja skilvirk skipti á uppl singum 
milli Bandalagsins og ri ju landa, einkum eirra ríkja 
sem eiga a ild a  samningnum um Evrópska 
efnahagssvæ i  e a landa sem hafa gert 
samstarfssamning vi  Bandalagi . 

25) Starfsemi, sem rá ist er í innan ramma essara 
vi mi unarreglna, fellur ó a  öllu leyti undir 
samkeppnisreglurnar, sem mælt er fyrir um í 
sáttmálanum, og löggjöfina eim til framkvæmdar. 

_______________  

(1) Stjtí . EB nr. C 102, 4.4.1996, bls. 1. 

SAM YKKT ÁKVÖR UN ESSA: 

1. gr. 

Me  essari ákvör un eru fastsettar vi mi unarreglur sem taka 
til markmi a, forgangsatri a og meginlína rá stafana sem 
fyrirhugu  eru á svi i samevrópskra neta a  ví er var ar 
fjarskiptavirki. Í essum vi mi unarreglum eru verkefni sem 

jóna sameiginlegum hagsmunum skilgreind í umfjöllun í I. 
vi auka og me  ví a  kve a á um málsme fer  og vi mi anir 
fyrir forskriftir eirra. 

2. gr. 

Bandalagi  skal sty ja samtengingu neta á svi i 
fjarskiptavirkja, stofnun og róun rekstrarsamhæf rar jónustu 
og hugbúna ar svo og a gang a  eim í ví skyni: 

— a  grei a fyrir umskiptum í átt til uppl singasamfélagsins 
og mi la reynslu af áhrifunum af útbrei slu n rra neta og 
hugbúna ar á félagsstörf og stu la a  ví a  mæta 
félagslegum og menningarlegum örfum og auka lífsgæ i, 

— a  auka samkeppnishæfi fyrirtækja í Bandalaginu, einkum 
lítilla og me alstórra fyrirtækja, og styrkja innri marka inn, 

— a  styrkja efnahagslega og félagslega samheldni, ar sem 
einkum er teki  tillit til nau synjar ess a  tengja eyjar, 
landlukt svæ i og ja arsvæ i vi  mi læg svæ i 
Bandalagsins, 

— a  hra a róun starfsemi í n jum vaxandi atvinnugreinum 
sem lei ir til atvinnusköpunar. 

3. gr. 

Til a  ná markmi unum sem um getur í 2. mgr. ber a  setja 
eftirfarandi verkefni í forgang: 

— rannsókn og fullgildingu á tæknilegri og vi skiptalegri 
hagkvæmni og í kjölfari  útbrei slu hugbúna ar sem 
sty ur róun evrópska uppl singasamfélagsins, einkum 
hugbúna ar sem er öllum í hag, 

— rannsókn og fullgildingu á hagkvæmni og í kjölfari  
útbrei slu hugbúna ar til styrktar efnahagslegri og 
félagslegri samheldni me  ví a  bæta a gang a  
uppl singum alls sta ar í Bandalaginu og byggja á 
menningarlegri fjölbreytni í Evrópu, 
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— örvun framtaksverkefna sem ná yfir landamæri og milli 
svæ a og framtaksverkefna me  átttöku svæ a, einkum 
verr settra svæ a, til a  hrinda úr vör samevrópskri 
fjarskipta jónustu og -hugbúna i, 

— rannsókn og fullgildingu á hagkvæmni og í kjölfari  
útbrei slu á hugbúna i og jónustu sem stu lar a  ví a  
efla innri marka inn og atvinnusköpun, einkum á 
hugbúna i og jónustu sem gerir litlum og me alstórum 
fyrirtækjum kleift a  auka samkeppnishæfni sína í 
Bandalaginu og á heimsvísu, 

— greiningu, rannsókn og fullgildingu á tæknilegri og 
vi skiptalegri hagkvæmni og í kjölfari  útbrei slu 
almennrar samevrópskrar jónustu sem veitir snur ulausan 
a gang a  alls kyns uppl singum, .m.t. í dreifb li og á 
ja arsvæ um, og er rekstrarsamhæf  vi  sambærilega 

jónustu á heimsvísu, 

— rannsókn og sta festingu á hagkvæmni n rra sam ættra 
brei bandsfjarskiptaneta (IBC-neta) egar ess er örf fyrir 
slíkan hugbúna  og jónustu, og efling á samtengingu 
slíkra neta, 

— greiningu og fjarlægingu veikra punkta og tenginga sem 
hindra skilvirka samtengingu og rekstrarsamhæfi allra átta 
fjarskiptaneta í Bandalaginu og á heimsvísu ar sem 
sérstök áhersla er lög  á grunnfjarskiptanet eins og 
skilgreint er í I. vi auka. 

4. gr. 

ær meginlínur rá stafana sem á a  framkvæma til a  ná 
markmi unum, sem skilgreind eru í 2. gr., skulu ná yfir: 

— ítarlegar útlistanir á verkefnum sem jóna sameiginlegum 
hagsmunum me  ví a  koma á vinnuáætlun, 

— a ger ir sem mi a a  ví a  gera einstaklinga, 
atvinnurekendur og stjórns slustofnanir me vita ri um 

ann ávinning sem au geta haft af n rri, há róa ri 
samevrópskri fjarskipta jónustu og -hugbúna i, 

— a ger ir sem mi a a  ví a  efla sameinu  
framtaksverkefni notenda og veitenda til a  hrinda úr vör 
verkefnum á svi i samevrópskrar fjarskipta jónustu, 
einkum IBC-netum, 

— stu ning vi  a ger ir, innan ramma eirra a fer a sem 
mælt er fyrir um í sáttmálanum, til a  rannsaka og fullgilda 
hagkvæmni hugbúna ar og útbrei slu hans í kjölfari , 
einkum hugbúna ar sem er öllum í hag ásamt hvatningu til 

ess a  koma á samstarfi opinberra a ila og einkaa ila, 
einkum í formi samtaka, 

— a  örva frambo  og notkun jónustu og hugbúna ar fyrir 
lítil og me alstór fyrirtæki og vi skiptamenn í 
atvinnulífinu, ar sem atvinna og hagvöxtur eiga uppruna 
sinn, 

— a  efla samtengingu neta, rekstrarsamhæfi 
brei bands jónustu og hugbúna ar og eirra 
fjarskiptavirkja sem örf er á, einkum fyrir 
margmi lunarhugbúna , og a  efla rekstrarsamhæfi milli 

eirrar jónustu sem er fyrir hendi og brei bands jónustu 
og hugbúna ar. 

5. gr. 

Hefjast skal handa vi  róun samevrópskra neta á svi i 
fjarskiptavirkja samkvæmt essari ákvör un me  framkvæmd 
verkefna sem jóna sameiginlegum hagsmunum. Verkefni sem 

jóna sameiginlegum hagsmunum eru tilgreind í I. vi auka. 

6. gr. 

Í samræmi vi  7., 8. og 9. gr. skal tilgreina verkefni sem jóna 
sameiginlegum hagsmunum og tilgreind eru í I. vi auka 
samkvæmt eim vi mi unum sem eru tilgreind í II. vi auka. 

au verkefni sem eru tilgreind geta átt rétt á Bandalagsa sto  í 
samræmi vi  regluger  rá sins (EB) nr. 2236/95 frá 18. 
september 1995 um almennar reglur um fjárhagsa sto  
Bandalagsins á svi i samevrópskra neta (11). 

7. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal á grundvelli I. vi auka, a  höf u 
samrá i vi  a ila í greininni og a  teknu tilliti til annarra 
stefnumi a var andi samevrópsk net, undirbúa vinnuáætlun, 
sam ykkta í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir 
um í 8. gr. og ví næst hefjast handa vi  a  augl sa eftir 
tillögum. 

2. Framkvæmdastjórnin skal ganga úr skugga um a  
verkefnin sem tengjast yfirrá asvæ i a ildarríkisins hljóti 
sam ykki hluta eigandi a ildarríkis. 

8. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin ber ábyrg  á framkvæmd essarar 
ákvör unar. 

2. Hva  var ar au tilvik sem eru tilgreind í 9. gr. (1), skal 
framkvæmdastjórnin njóta a sto ar nefndar sem í eiga sæti 
fulltrúar a ildarríkjanna undir forsæti fulltrúa 
framkvæmdastjórnarinnar. 

Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina drög a  
eim rá stöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila áliti sínu á 

drögunum innan eirra tímamarka sem formanni er heimilt a  
setja eftir ví hversu br nt máli  er. Áliti  skal sam ykkt me  

eim meirihluta sem kve i  er á um í 2. mgr. 148. gr. 
sáttmálans egar um er a  ræ a ákvar anir sem rá inu ber a  
sam ykkja a  tillögu framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæ i 
fulltrúa a ildarríkjanna í nefndinni vega eins og mælt er fyrir 
um í eirri grein. Forma urinn grei ir ekki atkvæ i. 

________________  

(1) Stjtí . EB nr. L 228, 23.9.1995, bls. 1. 
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Framkvæmdastjórnin skal sam ykkja fyrirhuga ar rá stafanir 
séu ær í samræmi vi  álit nefndarinnar. 

Séu fyrirhuga ar rá stafanir ekki í samræmi vi  álit 
nefndarinnar, e a skili nefndin ekki áliti, ber 
framkvæmdastjórninni án tafar a  leggja tillögu fyrir rá i  um 

ær rá stafanir sem gera skal. Rá i  tekur ákvör un me  
auknum meirihluta. 

Hafi rá i  ekki a hafst innan riggja mána a frá ví a  málinu 
var vísa  til ess skal framkvæmdastjórnin sam ykkja 
fyrirhuga ar rá stafanir. 

9. gr. 

1. Málsme fer in sem mælt er fyrir um í 8. gr. gildir um: 

— undirbúning og endursko un vinnuáætlunarinnar sem um 
getur í 7. gr., 

— ákvör un um efni augl singa eftir tillögum, 

— l singu á verkefnum sem jóna sameiginlegum 
hagsmunum samkvæmt eim vi mi unum sem eru settar 
fram í II. vi auka, 

— ákvör un var andi vi bótar stu nings- og 
samræmingara ger ir, 

— ær rá stafanir sem ber a  gera til a  meta framkvæmd 
vinnuáætlunarinnar á fjárhagslegum og tæknilegum grunni. 

2. Framkvæmdastjórnin skal, á hverjum fundi nefndarinnar, 
greina nefndinni frá eim árangri sem ná st hefur vi  
framkvæmd starfsáætlunar. 

10. gr. 

essi ákvör un gildir um samneti  (ISDN) me  fyrirvara um 
ákvör un Evrópu ingsins og rá sins nr. 2717/95/EB. 

11. gr. 

A ildarríkin skulu gera allar nau synlegar rá stafanir til a  
grei a fyrir framkvæmd verkefna sem jóna sameiginlegum 
hagsmunum í samræmi vi  reglur Bandalagsins. Ljúka skal 
málsme fer  vi  leyfisveitingu, sem kann a  vera nau synleg, 
svo fljótt sem unnt er í samræmi vi  löggjöf Bandalagsins. 

12. gr. 

Ákvör un essi skal ekki hafa nein áhrif á fjárhagsskuld-
bindingar a ildarríkis e a Bandalagsins. 

13. gr. 

Rá inu er heimilt a  leyfa átttöku ri ju landa, á grundvelli 
hvers máls fyrir sig, einkum landa sem eiga a ild a  
samningnum um Evrópska efnahagssvæ i  e a landa sem hafa 
gert samstarfssamning vi  Bandalagi , í samræmi vi  
málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 228. gr. sáttmálans til 

ess a  heimila eim a  stu la a  framkvæmd verkefna sem 
jóna sameiginlegum hagsmunum og til ess a  efla 

samtengingu og rekstrarsamhæfi fjarskiptaneta, a  ví tilskildu 
a  a  hafi ekki í för me  sér hækkun a sto ar frá 
Bandalaginu. 

14. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal, á riggja ára fresti, leggja sk rslu 
um framkvæmd essarar ákvör unar fyrir Evrópu ingi , rá i , 
efnahags- og félagsmálanefndina og svæ anefndina. 

Í sk rslunni skal vera mat á eim árangri sem ná st hefur me  
stu ningi Bandalagsins á msum svi um me  tilliti til 
heildarmarkmi anna og einnig mat á félagslegum og 
samfélagslegum áhrifum af tilkomu hugbúna arins eftir a  
honum hefur veri  dreift. 

Framkvæmdastjórnin skal, ásamt sk rslunni, leggja fram 
vi eigandi tillögur um endursko un á I. vi auka vi  
ákvör unina á grundvelli tækniframfara og fenginnar reynslu. 

Ef ákvör un liggur ekki fyrir hinn 31. desember á fjór a ári, 
telst gildistími I. vi auka útrunninn nema a  ví er var ar 
augl singar eftir tillögum sem egar hafa veri  birtar í 
Stjórnartí indum Evrópubandalaganna fyrir ann dag. 

15. gr. 

Ákvör un essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 17. júní 1997. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

J.M. GIL-ROBLES A. JORRITSMA LEBBINK 

forseti. forseti. 
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I. VI AUKI 

SKILGREININGAR Á VERKEFNUM SEM JÓNA SAMEIGINLEGUM HAGSMUNUM 

Samevrópsku fjarskiptanetin koma til me  a  opna marka  Bandalagsins fyrir n jum hugbúna i og jónustu sem mun leggja 
grunninn a  róun uppl singasamfélagsins. au eru mikilvæg til a  auka hagsæld í Bandalaginu, skapa störf og styrkja 
efnahagslega og félagslega samheldni. 

Almennt er vi urkennt a  sá rammi sem hentar best til a  l sa samevrópsku fjarskiptanetunum sé líkan í remur lögum. essi 
lög eru: 

— hugbúna arlag sem notendur nota til a  eiga samskipti vi  almenna jónustu og grunnnet til a  uppfylla faglegar, 
menntunar- og félagslegar arfir, 

— almennt jónustulag, sem mynda  er úr samhæf ri almennri jónustu og tilheyrandi stjórnun. jónusta essi eykur vi  
hugbúna inn ásamt ví a  bæta rekstrarsamhæfi hans me  ví a  tryggja a  sameiginlegar kröfur var andi hugbúna inn 
séu uppfylltar me  ví a  sjá fyrir sameiginlegum tækjum fyrir róun og upptöku n s hugbúna ar. 

— grunnnetslag sem sér fyrir efnislegum a gangi, flutnings- og tengi áttum netsins, .m.t. stjórnun eirra og 
merkjasendingar. essir ættir tryggja samtengingu samevrópskra neta. 

essi rjú lög mynda samfellda heild ar sem hugbúna ur er studdur af ne ri lögunum tveimur: almennu jónustunni og 
grunnnetunum. Ekki er hægt a  bjó a hugbúna  ef anna  hvort undirlagi  vantar en hvort lag um sig skal hins vegar 
nægilega opi  til a  sty ja hvern átt lagsins sem kemur næst fyrir ofan. Í essu samhengi skal skilgreina verkefni sem jóna 
sameiginlegum hagsmunum á grundvelli starfshæfni eirra til a  sty ja vi  markmi in sem mælt er fyrir um í essari 
ákvör un. 

Í eftirtöldum áttum eru tilgreind, fyrir hvert lag samevrópskra neta, au verkefni sem jóna sameiginlegum hagsmunum og 
l sa ver ur í samræmi vi  9. gr. og samkvæmt málsme fer inni sem mælt er fyrir um í 8. gr. 

1. Hugbúna ur 

Til a  notendur í öllu Bandalaginu hafi sem mestan ávinning af hugbúna i ver ur hann a  taka mi  af tungumála örfum 
og vera rekstrarsamhæf ur. ar sem vi  ver ur komi  skal taka tillit til sérstakra arfa van róa ri e a fámennari svæ a. 
Hugbúna urinn ver ur a  mi ast vi  sem flesta mögulega notendahópa og s nt ver ur a  vera a  hann veiti borgurunum 
a gang a  jónustu sem er öllum í hag. Hva  var ar hagræ i fyrir fatla ra skal taka tillit til sérkrafna vi  skipulagningu 
verkefna strax í upphafi og me  tilliti til a gangs a  jónustu. 

Verkefni sem jóna sameiginlegum hagsmunum fyrir hugbúna  eru: 

— Net fyrir háskóla og rannsóknarmi stö var: koma skal á há róu u samevrópsku neti sem veitir a gang a  
margmi lunarhugbúna i og tengir saman háskóla og rannsóknarmi stö var í allri Evrópu, me  opinn a gang a  
bókasöfnum eirra. 

— Fjarmenntun og jálfun: gera skal há róa a fjarmenntunar- og jálfunar jónustu a gengilega fyrir skóla, 
framhaldsskóla, fyrirtæki og einstaklinga. Setja skal upp mi stö var og gera ær a gengilegar me  fjartengingu í 
öllu Bandalaginu til ess a  sjá litlum og me alstórum fyrirtækjum, stórum fyrirtækjum, menntakerfum og 
opinberum stjórns slustofnunum fyrir námskei sgögnum og jálfunar jónustu. róa skal og efla n jar a fer ir fyrir 
alla vi eigandi ætti menntunar og jálfunar til a  grei a fyrir umskiptum í átt til uppl singasamfélagsins. 

— Fjarvirkni og heilbrig ismál: dreifa skal samevrópsku neti og hugbúna i sem byggist á sameiginlegum stö lum, sem 
tengir saman alla a ila heilbrig isgeirans innan Bandalagsins, einkum heimilislækna, sjúkrahús og 
heilsumi stö var. 

— Fjarvirkni og flutningar: n ta skal til fulls samevrópsku fjarskiptanetin til a  veita notendatengda jónustu á svi um 
skipulagsa sto ar fyrir flutningai na inn og til róunar vir isaukandi jónustu s.s. uppl singa jónustu, sam ættrar 
grei slu- og bókunar jónustu, skipulagningu fer a og vegalei sögn ásamt stjórnun farms og flota. A  auki skal 
fjarvirkni jónusta flutninga í dreifb li falla undir etta m.t.t. krafna um stö lun og rekstrarsamhæfi. Dreifing 

essarar jónustu, sem er grundvöllu  á há róu um föstum og færanlegum fjarskiptanetum skal, hvar sem ví 
ver ur vi  komi , uppfylla kröfuna um rekstrarsamhæfi vi  samevrópsku flutninganetin og eim til vi bótar. 
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— Fjarvirkni og umhverfi : samevrópsku netkerfin geta veri  mikilvægt framlag til eftirlits og stjórnunar umhverfisins, 
.m.t. a  breg ast vi  ney arástandi. essu framlagi er hægt a  koma á me  ví a  innlei a uppl singakerfi sem 

safnar uppl singum um umhverfi  og gera ær a gengilegar ábyrgum yfirvöldum og me  ví a  koma á 
árei anlegum fjarskiptakerfum sem sty ja inngrip í ney artilvikum. 

— Fjarvinnsla: róun fjarvinnslu (á útibússkrifstofum (satellite offices) og ef unnt er, á heimilum) studd me  
há róu um fjarskiptakerfum mun stu la a  n ju fyrirkomulagi sveigjanleika hva  var ar vinnusta  og hvernig starf 
er skipulagt. Dreifing á atvinnustarfsemi me  fjarvinnslu getur einnig stu la  a  ví a  draga úr áhrifunum sem 
daglegar fer ir til og frá éttb lisstö um hafa á umhverfi . Hægt er a  sty ja vi  róun fjarvinnslu me  verkefnum 
sem gera einstaka fjarvirknitæki a gengileg fyrir starfsmenn í fjarvinnu ásamt ví a  koma á fót 
fjarvinnslumi stö vum fyrir starfsmenn án fastrar sta setningar. Sérstaklega skal huga a  ví a  meta og taka tillit 
til félagslegra aflei inga vegna essa hugbúna ar. 

— Fjarvirkur gagnaflutningur fyrir lítil og me alstór fyrirtæki: verkefni sem jóna sameiginlegum hagsmunum munu 
sty ja vi  notkun samevrópsks fjarskiptahugbúna ar og – jónustu hjá litlum og me alstórum fyrirtækjum í 
Bandalaginu me  tengingum vi  opinber yfirvöld, atvinnugreinasamtök, vi skiptavini og birgja og .m.t. 
uppl singa jónusta og rafræn vi skipti. Vekja skal athygli lítilla og me alstórra fyrirtækja á almennum lausnum á 
svi i fjarvirkni. 

— Rafræn útbo . taka skal upp samevrópskt rafrænt útbo skerfi sem byggist á rafrænum reglum um útbo  opinberra 
samninga sem taka til opinberrar stjórns slu og birgja í Bandalaginu. 

— Uppl singahra brautir í borgum: auka skal frambo  á netum og jónustu, sem tengir saman heimili, fyrirtæki, 
félagsmálastofnanir og stjórns slustofnanir og veitir a gang a  beinlínutengdum margmi lunaruppl singum, 
menntun, menningu, af reyingu og fer a jónustu á vi komandi sta , svæ i, landi og í Bandalaginu,. Efla skal 
tengingar milli neta í borgum og á svæ um. 

— jónusta bókasafna  til ess a  sty ja vi  efnahagslegt, félagslegt, menntunar- og menningarlíf í Bandalaginu skal 
koma á há róa ri samevrópskri bókasafns jónustu um neti  milli bókasafna af msu tagi ( jó arbókasafna, 
háskólabókasafna, rannsóknarbókasafna, almenningsbókasafna o.s.frv.) svo hægt sé a  hafa grei an a gang a  
skipulag ri ekkingu og menningarver mætum sem geymd eru í bókasöfnum í öllu Bandalaginu, . 

— Fjarvirkni jónusta fyrir vinnumarka inn: róa skal nettengda jónustu s.s. starfagagnagrunna til a  sty ja vi  
breytingar á vinnumarka i í Bandalaginu og hjálpa vi  a  takast á vi  atvinnuleysi. 

— Menningar- og tungumálaarfleif : hrinda skal framtaksverkefnum úr vör til a  stu la a  var veislu og a gangi a  
evrópskum menningarlegum og listrænum jó ararfi og til a  s na fram á möguleika uppl singafjarskiptavirkja til 
a  örva listræna sköpun og til ess a  sty ja vi  vinnslu efnis sem er upprunni  á sta num á tungumáli sta arins 
sem og mi lun ess.. 

2. Almenn jónusta 

Verkefni fyrir almenn jónustunet sem jóna sameiginlegum hagsmunum eru: 

— A  koma á rekstri samevrópskrar almennrar jónustu sem skal einkum taka til tölvupósts, tölvuskrársendingarkerfa, 
neta gangs a  rafrænum gagnagrunnum og myndbanda jónustu. ar sem br n örf er fyrir essa samevrópsku 
almennu jónustu ver a au net sem til eru notu  og n  net, föst e a færanleg, og sú tilhögun fyrir notendaa gang 
sem egar er í notkun. jónustan skal fela í sér ætti sem eru starfræktir á vettvangi Bandalagsins s.s. skrár, 
grei slujöfnun, sannvottun, gagnavernd og uppl singaöryggi, var veislu og endurgjald vegna hugverkaréttar, 
samevrópska „fró bása“ og nettengda hjálp vi  netlei sögn, jónustu sem au veldar eldri borgurum a gang, 
grei slu jónustu o.s.frv. 

— Uppbygging almennrar jónustu í áföngum í áttina til margmi lunarumhverfis. Me  essari jónustu ver ur 
notendum bo inn a gangur a  margmi lunar jónustu og gæti m.a. fali  í sér margmi lunarpóst, 
háhra askráaflutning og jónustu tengda myndböndum, .m.t. pöntunarsjónvarp. Hvetja skal til ess a  fyrirtæki og 
heimili n ti sér margmi lunar jónustuna og einnig skal hvetja til sam ættingar n rra jónustu átta s.s. sjálfvirkra 

inga, talkennsl, myndræns notendavi móts, vitrænna geranda og búna ar fyrir notendasamskipti og fyrir 
persónulegt sni . 

— Innlei ing stafrænnar undirskriftar, óhá  einkarétti, sem grundvöll til veitingar opinnar jónustu og hreyfanlegrar 
notkunar: almenn jónusta mun sty jast vi  fjölmarga veitendur vi bótar jónustu og samkeppnis jónustu. Frambo  
á opinni jónustu og hreyfanleg notkun kemur til me  a  skipta höfu máli og útheimtir a  rafræn nöfn (stafrænar 
undirskriftir), sem gera rá  fyrir fullnægjandi verndun einkalífs, ver i almennt a gengileg og vi urkennd. 
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3. Grunnnet 

Verkefni fyrir grunnnet sem jóna sameiginlegum hagsmunum eru: 

— Samevrópska samneti : Samneti  er um essar mundir, sökum vi skiptalegs og tæknilegs a gengileika í allri 
Evrópu, hentugasta stafræna tengigrunnneti  sem getur stutt vi  n ja jónustu og hugbúna . Núverandi róun ess 
skapar Evrópu og evrópskum marka i tækifæri; marka ur fyrir a  og landfræ ileg útbrei sla munu lei a af 
tilkomu essarar n ju jónustu og hugbúna ar á evrópska vísu. Hins vegar ber a  hafa í huga a  samneti  er 
einungis fyrsta skrefi  og a  mun róast í áttina til ess a  ver a eingöngu lei  til a  veita notendum a gang a  
grunn jónustu brei bandsins. Sérstaklega ber a  gæta a  ví a  fjarlægja á veiku punkta sem eftir eru til a  stu la 
a  skilvirku rekstrarsamhæfi jónustunnar. 

— Innlei ing ósamstillts flutningshams (ATM) og annarra IBC-neta í vi skiptum: líta ber á etta svi  sem a  
mikilvægasta fyrir samevrópskra hagsmuni. 

— Samrekstur neta sem fyrir eru og IBC-neta: samtengja skal au net sem fyrir eru (fyrir fasta-, farstö va- og 
gervihnatta jónustu) og reka au saman og me  háhra anetum sem bygg  eru á ATM-kerfinu til ess a  bjó a 
hagkvæmustu lausnina sem hentar best fyrir ær mismunandi a stæ ur sem koma upp me an veri  er a  koma 
uppl singasamfélaginu á fót. etta mál er grundvallaratri i í róun IBC-neta og skiptir einkum máli fyrir lítil og 
me alstór fyrirtæki og einnig fyrir marka i fyrir fagfólk og heimili. 

— róun fastaneta, farstö vaneta og gervihnattaneta til a  sty ja vi  ann hugbúna  og jónustu sem vísa  er til hér a  
framan. 

4. Verkefni sem eru sérstaklega mikilvæg 

Sum essara verkefna sem jóna sameiginlegum hagsmunum eru sérstaklega mikilvæg vegna róunar 
uppl singasamfélagsins. etta eru almenn jónusta, hugbúna ur sem er öllum í hag og snertir fjarmenntun og jálfun, 
menningararfleif , jónustu vi  lítil og me alstór fyrirtæki og fjarvirkni fyrir flutninga, umhverfis- og heilbrig ismál. 
Augl singar eftir tillögum var andi essi verkefni, sem eru sérstaklega mikilvæg e a sambland af essu, skal birta a  
jafna i einu sinni á ári. Framkvæmdastjórnin mun gefa inginu sk rslu ar a  lútandi. 

5. Vi bótarstu nings- og samræmingara ger ir 

Auk stu nings vi  verkefni sem jóna sameiginlegum hagsmunum skal Bandalagi  eiga frumkvæ i a  a ger um sem 
mi a a  ví a  skapa vi eigandi umhverfi. A ger irnar munu stu la a  róun samstö u og a  samræmdu átaki um 
evrópskar, innlendar og svæ isbundnar a ger ir til a  örva og efla n jan hugbúna  og jónustu, í samræmi vi  
framkvæmd áætlana á ö rum svi um, svo og a  róun IBC-neta. Í eim felst samrá  vi  evrópskar stofnanir sem annast 
stö lun og stefnumótandi áætlanager  og samræming vi  a ger ir sem mismunandi fjármálastofnanir Bandalagsins 
fjármagna. etta tekur til: 

— róunar markmi aforskrifta og umskipta í átt a  essum markmi um. Forskriftir essar munu hjálpa a ilum í 
greininni vi  a  taka skynsamlegar ákvar anir um fjárfestingar, 

— skilgreininga á lei um til a  fá a gang a  IBC-netum eftir lögunum remur sem tilgreind eru, 

— fastsetningar sameiginlegra forskrifta sem byggja á evrópskum stö lum og heimsstö lum, 

— eflingu samvinnu milli a ila í greininni, einkum milli n rra og sundurleitra rekstrara ila, s.s. rekstrara ila 
kapalsjónvarpsneta, og einnig me al notenda, 

— samræmingar á starfsemi sem hafist er handa vi  samkvæmt essari ákvör un vi  tengdar áætlanir Bandalagsins og 
innlendar áætlanir. 
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II. VI AUKI 

 

VI MI ANIR TIL A  TILGREINA NÁKVÆMLEGA AU VERKEFNI SEM JÓNA SAMEIGINLEGUM 
HAGSMUNUM 

Verkefni sem jóna sameiginlegum hagsmunum ver a valin úr eim verkefnum, sem áhugasamir a ilar í greininni leggja 
fram í kjölfar augl singa eftir tillögum, eins og kve i  er á um í 7. gr., í samræmi vi  markmi in og forgangsrö ina sem 
mælt er fyrir um í 2. og 3. gr. eftir ví sem vi  á. Verkefni essi ver a a  vera fjöl jó leg í eim skilningi a  au skulu sett 
fram til a  uppfylla arfir sem eru fyrir hendi í msum a ildarríkjum. Almenna reglan skal vera sú a  verkefnin skulu 
framkvæmd í mismunandi a ildarríkjum en heimilt er a  vinna verkefni  í einu a ildarríki ef a  stu lar a  ví tækari 
samevrópskum hagsmunum. 

A  auki skal taka me  í reikninginn efnahagsleg og fjárhagsleg vi mi  í samræmi vi  regluger  (EB) nr. 2236/95. essar 
vi mi anir, sem ver a nota ar innan ramma fyrrnefndrar regluger ar vi  ákvör un um fjárhagslegan stu ning vi  tilteki  
verkefni, eru: 

— möguleikar á ví a  verkefni  beri sig fjárhagslega, sem skal tryggt, 

— hvenær verkefni á a  vera tilbúi , 

— hvetjandi áhrif a ger a Bandalagsins á fjármögnun opinberra a ila og einkaa ila, 

— styrkleiki fjárhagsáætlunar, 

— bein e a óbein félagshagfræ ileg áhrif, einkum á atvinnu, 

— aflei ingar fyrir umhverfi , 

— samræming á tímasetningum milli mismunandi hluta verkefnisins, einkum hva  var ar verkefni sem ná yfir landamæri. 

 

 

 

 

 


