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TILSK IPU N  EVROPUÞIN GSINS O G  RAÐSINS 98/48/EB 2001/EES/57/27

frá  20. jú lí 1998

um breytingu á tilskipun 98/34/EB sem setur reg lur um tilhögun upplýsingaskipta vegna
tæ knilegra staðla og reglugerða(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
100. gr. a og 213. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar Z1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í
189. gr. b í sáttmálanum (3),

og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Til að stuðla að snurðulausri starfsemi innri 
markaðarins ber, með því að breyta tilskipun 
98/34/EB (4), að tryggja eins mikið gagnsæi og hægt er 
að því er varðar síðari innlendar reglur og reglugerðir 
um þjónustu í upplýsingasamfélaginu.

2) Margs konar þjónusta í skilningi 59. og 60. gr. 
sáttmálans mun njóta góðs af þeim tækifærum sem 
bjóðast í upplýsingasamfélaginu til að veita 
fjarþjónustu rafrænt og samkvæmt beiðni þeirra 
einstaklinga sem fá þjónustuna.

3) Svæði án innri landamæra, sem myndar innri 
markaðinn, gerir veitendum slíkrar þjónustu kleift að 
þróa starfsemi, sem nær yfir landamæri, í því skyni að 
auka samkeppnishæfi en þannig fá borgarar ný 
tækifæri til að senda og taka við upplýsingum óháð 
landamærum og neytendum opnast nýr aðgangur að 
vörum og þjónustu.

4) Rýmkun gildissviðs tilskipunar 98/34/EB ætti ekki að 
koma í veg fyrir að aðildarríkin taki til greina ólík 
félagsleg, samfélagsleg og menningarleg áhrif sem 
fylgja tilkomu upplýsingasamfélagsins. Einkum ætti 
beiting reglna um tilhögun, sem mælt er fyrir um í 
tilskipuninni vegna þjónustu í upplýsingasamfélaginu, 
ekki að hafa áhrif á ráðstafanir sem varða stefnu í

menningarmálum, einkum á sviði hljóð- og mynd- 
miðlunar, sem aðildarríkin kunna að samþykkja í 
samræmi við lög bandalagsins og taki þá til greina 
fjölbreytni tungumála aðildarríkjanna, sérstök þjóðar- 
og svæðiseinkenni þeirra og menningararfleifð. Þróun 
upplýsingasamfélagsins skal að minnsta kosti tryggja 
eðlilegan aðgang evrópskra borgara að evrópskri 
menningararfleifð í stafrænu umhverfi.

5) Tilskipun 98/34/EB á ekki að gilda um innlendar 
reglur er varða grundvallarréttindi, svo sem 
stjórnarskrárákvæði um tjáningarfrelsi og, enn fremur, 
prentfrelsi. Henni er ekki heldur ætlað að gilda um 
almenn hegningarlög. Jafnframt gildir hún ekki um 
samninga milli lánastofnana sem falla undir 
einkamálarétt, þar með taldir samningar um 
framkvæmd greiðslna milli lánastofnana.

6) Evrópuráðið hefur lagt áherslu á þörfina á að skapa 
skýran og traustan lagaramma á vettvangi banda- 
lagsins í þeim tilgangi að stuðla að þróun upplýsinga- 
samfélagsins. Lög og reglur bandalagsins, einkum um 
innri markaðinn, meginreglur sáttmálans og afleidd 
löggjöf þar með talin, mynda nú þegar
grunnlagaramma utan um þróun slíkrar þjónustu.

7) Það ætti að vera unnt að laga gildandi innlendar reglur 
og reglugerðir um þá þjónustu, sem nú býðst, að nýrri 
þjónustu í upplýsingasamfélaginu, annars vegar til að 
tryggja að almennir hagsmunir njóti meiri verndar, 
hins vegar til að einfalda slíkar reglur og reglugerðir 
þegar beiting þeirra samræmist ekki markmiðunum 
með þeim.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2001 frá 28. 
febrúar 2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) og XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við 
EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna nr. 22, 26.4.2001, bls. 10.

Z1) Stjtíð. EB C 307, 16. 10. 1996, bls. 11, og Stjtíð. EB C 65, 28. 2. 1998, 
bls. 12.

(2) Stjtíð. EB C 158, 26. 5. 1997, bls. 1.
(3) Álit Evrópuþingsins frá 16. maí 1997 (Stjtíð. EB C 167, 2. 6. 1997, 

bls. 238). Sameiginleg afstaða ráðsins frá 26. janúar 1998 (Stjtíð. EB 
C 62, 26. 2. 1998, bls. 48) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 14. maí 1998 
(Stjtíð. EB C 167, 1. 6. 1998). Ákvörðun ráðsins frá 29. júní 1998.

(4) Stjtíð. EB L 204, 21. 7. 1998, bls. 37.

8) Án samræmingar á vettvangi bandalagsins gæti þessi 
innlenda löggjöf hamlað frjálsri þjónustustarfsemi og 
staðfesturétti og valdið skiptingu innri markaðarins, 
ofstjórnun og ósamræmi í lagasetningu.

9) Til að tryggja skilvirka varðveislu þeirra markmiða í 
reynd sem varða almenna hagsmuni og tengjast þróun 
upplýsingasamfélagsins er þörf á samræma aðferðir á
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vettvangi bandalagsins þegar leysa þarf mál sem 
tengjast starfsemi á fjölþjóðagrundvelli á borð við 
þessa nýju þjónustu.

10) Samræming hefur þegar átt sér stað á vettvangi 
bandalagsins að því er varðar fjarskiptaþjónustu eða í 
sumum tilvikum verið gert samkomulag um 
gagnkvæma viðurkenningu og í gildandi löggjöf í 
bandalaginu er kveðið á um aðlögun svo að unnt sé að 
taka til greina tækniþróun og nýja þjónustu en af þeim 
sökum er ekki þörf, í flestum tilvikum, á að tilkynna 
um stjórnsýslufyrirmæli einstakra ríkja er varða 
fjarskiptaþjónustu samkvæmt þessari tilskipun þar sem 
þau heyra undir undanþágur sem settar eru fram í 1. 
mgr. 10. gr. eða 5. lið 1. gr. í tilskipun 98/34/EB. Samt 
sem áður geta tiltekin innlend ákvæði, sem sérstaklega 
miðast við málefni sem lúta ekki löggjöf bandalagsins, 
haft áhrif á frjálsa þjónustustarfsemi í 
upplýsingasamfélaginu og að hvaða marki ber að 
tilkynna um þau.

11) Á öðrum sviðum upplýsingasamfélagsins, sem lítið er 
vitað um, væri hins vegar ótímabært að samræma 
innlendar reglur og reglugerðir með víðtækri og 
gagngerri samræmingu á efnisákvæðum laga á 
vettvangi bandalagsins þar eð enn er ekki nægilega 
mikið vitað um í hvaða mynd þessi nýja þjónusta 
verður eða hvers eðlis hún verður, enn er engin sérstök 
löggjöf á þessu sviði á innlendum vettvangi og þörfin 
á samræmingu af því tagi og inntak hennar, með tilliti 
til innri markaðarins, verður ekki skilgreint á þessu 
stigi.

12) Það er því nauðsynlegt að varðveita snurðulausa 
starfsemi innri markaðarins og afstýra hættunni á 
skiptingu hans með því að koma á fastri tilhögun 
upplýsingaskipta, samráðs og samvinnu stjórnvalda 
um drög að nýjum reglum og reglugerðum. Slík 
tilhögun mun, meðal annars, stuðla að því að tryggja 
að sáttmálanum, einkum 52. og 59. gr., verði beitt á 
skilvirkan hátt og, þar sem nauðsyn krefur, leiða í ljós 
hvar vernda þurfi almenna hagsmuni á vettvangi 
bandalagsins. Enn fremur dregur bætt notkun 
sáttmálans, sem fæst með slíkum reglum um tilhögun 
upplýsingaskipta, úr þörfinni fyrir bandalagsreglur 
umfram það sem er bráðnauðsynlegt og viðeigandi 
með tilliti til innri markaðarins og til verndar 
markmiðum er varða almenna hagsmuni. Loks mun 
slík tilhögun upplýsingaskipta gera fyrirtækjum kleift 
að nýta sér kosti innri markaðarins á skilvirkari hátt.

13) í tilskipun 98/34/EB er stefnt að sömu markmiðum þar 
sem þær reglur um tilhögun eru skilvirkar og best til 
þess fallnar að ná þessum markmiðum. Unnt er að nýta 
þá reynslu, sem hefur hlotist af framkvæmd

tilskipunarinnar, og þær reglur um tilhögun, sem 
kveðið er á um í henni, til að gera drög að reglum um 
þjónustu í upplýsingasamfélaginu. Þær reglur um 
tilhögun sem þar er mælt fyrir um eru nú í föstum 
farvegi hjá innlendum yfirvöldum.

14) Enn fremur, samkvæmt 7. gr. a í sáttmálanum, myndar 
innri markaðurinn svæði án innri landamæra þar sem 
frjálsir vöruflutningar, fólksflutningar,
þjónustustarfsemi og fjármagnsflutningar eru tryggðir 
en með tilskipun 98/34/EB er aðeins kveðið á um 
hvernig haga beri samvinnu stjórnvalda en ekki um 
samræmingu á efnisákvæðum laga.

15) A f þeim sökum er breyting á tilskipun 98/34/EB, með 
það í huga að hún gildi um drög að reglum og 
reglugerðum um þjónustu í upplýsingasamfélaginu, 
hentugasta leiðin, með tilliti til lagaramma utan um 
téða þjónustu, til að uppfylla á skilvirkan hátt þörfina 
fyrir gagnsæi á innri markaðinum.

16) Kveðið skal á um tilkynningaskyldu, einkum þegar um 
er að ræða reglur sem líklegar eru til að þróast í 
framtíðinni. Líklegt er, þegar um er að ræða 
fjarþjónustu sem er veitt rafrænt og að beiðni þeirra 
einstaklinga sem fá þjónustuna (þjónusta í upplýs- 
ingasamfélaginu), að fjölbreytni þjónustunnar og 
aukning hennar í framtíðinni muni útheimta og gefa 
tilefni til nýrra reglna og reglugerða. Því verður að 
kveða á um að tilkynna beri drög að reglum og 
reglugerðum sem tengjast slíkri þjónustu.

17) Sérstakar reglur um að hefja og stunda framangreinda 
þjónustustarfsemi skulu því tilkynntar þótt þær séu 
hluti af reglum og reglugerðum sem hafa almennari 
tilgang. En enga nauðsyn ber til að tilkynna almennar 
reglugerðir sem fela ekki í sér ákvæði sem sérstaklega 
miðast við slíka þjónustu.

18) Með reglum um að hefja og stunda þjónustustarfsemi 
er átt við reglur þar sem settar eru fram kröfur 
varðandi þjónustu í upplýsingasamfélaginu, svo sem 
kröfur sem varða þjónustuveitendur, þjónustuna og 
viðtakendur þjónustu, og kröfur sem varða 
atvinnustarfsemi sem unnt er að fjarmiðla rafrænt og 
að beiðni þeirra einstaklinga sem fá þjónustuna. Undir 
þetta falla meðal annars reglur um staðfestu 
þjónustuveitenda, einkum reglur um fyrirkomulag
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varðandi heimildir eða leyfisveitingar. Líta ber á 
ákvæði, sem sérstaklega miðast við þjónustu í 
upplýsingasamfélaginu, sem slíka reglu jafnvel þótt 
hún sé hluti af almennari reglugerð. Ráðstafanir, sem 
varða beint tiltekna viðtakendur (til dæmis 
fjarskiptaleyfi), falla þó ekki undir þetta.

19) Samkvæmt 60. gr. sáttmálans felst í hugtakinu 
„þjónusta“, eins og það er túlkað samkvæmt 
dómaframkvæmd Evrópudómstólsins, að þjónustan sé 
að jafnaði veitt gegn þóknun. Þetta er ekki raunin 
þegar um er að ræða starfsemi sem ríkið rekur án 
endurgjalds, einkum í tengslum við skyldur sínar í 
þjóðfélagslegu, menningarlegu, menntunarlegu og 
réttarfarslegu tilliti. Skilgreiningin í 60. gr. sáttmálans 
tekur ekki til innlendra ákvæða um þess háttar 
starfsemi og fellur af þeim sökum ekki undir gildissvið 
þessarar tilskipunar.

23) Rétt er að aðildarríki fresti því aðeins samþykkt á 
drögum að reglum um þjónustu um tólf mánuði, eða 
hugsanlega átján mánuði þegar um sameiginlega 
afstöðu ráðsins er að ræða, að regludrögin tengist efni 
sem fellur undir gildissvið tillögu að tilskipun, 
reglugerð eða ákvörðun sem framkvæmdastjórnin 
hefur þegar lagt fyrir ráðið. Framkvæmdastjórnin getur 
aðeins lagt þessa kvöð um biðstöðu á viðkomandi 
aðildarríki ef í drögum að innlendum reglum eru 
ákvæði sem efnislega eru ekki í samræmi við tillöguna 
sem framkvæmdastjórnin hefur lagt fram.

24) Skilgreining á rammanum fyrir upplýsingaskipti og 
samráð á vettvangi bandalagsins samkvæmt tilskipun 
þessari er forsenda stefnufastrar og skilvirkrar þátttöku 
bandalagsins í málum sem tengjast lagasetningu um 
þjónustu í upplýsingasamfélaginu í alþjóðlegu 
samhengi.

20) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á gildissvið tilskipunar 
ráðsins 89/552/EBE frá 3. október 1989 um 
samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um sjón- 
varpsrekstur (1), eins og henni var breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 97/36/EB (2), eða öðrum 
síðari breytingum.

21) Tilskipun þessi gildir að minnsta kosti ekki um drög 
að innlendum ákvæðum sem ætlað er að lögleiða efni 
tilskipana bandalagsins sem eru í gildi eða sem bíða 
samþykktar þar eð þau sæta nú þegar sérstakri 
rannsókn. A f þessum sökum gildir þessi tilskipun 
hvorki um innlendar reglur og reglugerðir sem varða 
lögleiðingu tilskipunar 89/552/EBE, eins og henni var 
breytt með tilskipun 97/36/EB, síðari breytingar né 
innlendar reglur og reglugerðir sem varða lögleiðingu 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 97/13/EB frá
10. apríl 1997 um sameiginlegan ramma um almennar 
heimildir og rekstrarleyfi á sviði fjarskiptaþjónustu (3) 
eða eru samþykktar síðar í þessu samhengi.

22) Enn fremur skal setja ákvæði um sérstök tilvik þar sem 
unnt er að samþykkja innlendar reglur og reglugerðir 
um þjónustu í upplýsingasamfélaginu án tafar. Einnig 
er mikilvægt að þessi möguleiki gildi einungis í 
áríðandi tilvikum sem tengjast alvarlegum og 
ófyrirsjáanlegum aðstæðum, svo sem aðstæðum sem 
ekki hafa þekkst áður og ekki er hægt að rekja til 
aðgerða yfirvalda viðkomandi aðildarríkis, svo að því 
markmiði að ná fram með fyrirfram samráði og 
samvinnu stjórnvalda, sem felst í þessari tilskipun, sé 
ekki teflt í tvísýnu.

c1) Stjtíð. EB L 298, 17. 10. 1989, bls. 23.
(2) Stjtíð. EB L 202, 30. 7. 1997, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 117, 7. 5. 1997, bls. 15.

25) í samhengi við framkvæmd tilskipunar 98/34/EB er 
við hæfi að nefndin, sem kveðið er á um í 5. gr. 
hennar, skuli koma sérstaklega saman til að skoða mál 
sem tengjast þjónustu í upplýsingasamfélaginu.

26) A f sömu ástæðu skal bent á að þegar þess er krafist, 
samkvæmt annarri gerð bandalagsins, að innlend 
ráðstöfun sé einnig tilkynnt í frumgerð, getur viðkom- 
andi aðildarríki sent eina tilkynningu samkvæmt þeirri 
gerð með því að geta þess að sú tilkynning sé einnig 
vegna þessarar tilskipunar.

27) Framkvæmdastjórnin mun reglulega rannsaka þróun á 
markaðinum að því er varðar nýja þjónustu á sviði 
upplýsingasamfélagsins, einkum innan ramma um 
samleitni í fjarskiptum, upplýsingatækni og 
fjölmiðlum og, þar sem þörf er á, hafa frumkvæði að 
því að aðlaga reglur fljótt til að stuðla að þróun nýrrar 
þjónustu á evrópskum grunni.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 98/34/EB er breytt sem hér segir:

1. í stað heitisins komi eftirfarandi:

„Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins sem setur reglur 
um tilhögun upplýsingaskipta á sviði tæknistaðla og 
reglugerða sem og reglna um þjónustu í
upplýsingasamfélaginu“
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2 . Ákvæðum 1. gr. er breytt sem hér segir:

a) eftirfarandi nýr liður bætist við:

„2 . „þjónusta“ : öll þjónusta í upplýsingasamfélaginu, 
það er að segja sú fjarþjónusta sem að jafnaði er 
veitt rafrænt gegn þóknun og samkvæmt beiðni 
þeirra einstaklinga sem fá þjónustuna.

í skilgreiningu þessari merkir:

— „fjarþjónusta“ að þjónustan er veitt án þess að 
aðilarnir séu viðstaddir samtímis,

— „rafrænt“ að þjónustan er upphaflega send, og 
móttekin á áfangastað, með rafrænum búnaði 
sem vinnur úr gögnum (þar með talin er 
stafræn þjöppun) og geymir þau, og hún er að 
öllu leyti send, flutt og móttekin með 
rafþræði, útvarpsbylgjum, ljóstæknilegum 
aðferðum eða öðrum rafsegulaðferðum,

— „að beiðni þeirra einstaklinga sem fá 
þjónustuna“ að þjónustan er veitt með því að 
senda gögn að beiðni viðtakanda.

Leiðbeinandi skrá yfir þjónustu sem fellur ekki 
undir þessa skilgreiningu er lögð fram í V. 
viðauka.

Þessi tilskipun gildir ekki um:

— útvarpsútsendingar,

— sjónvarpsútsendingar samkvæmt a-lið 1. gr. 
tilskipunar 89/552/EBE (*).

(*) Stjtíð. EB L 298, 17.10.1989, bls. 23. 
Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 
97/36/EB (Stjtíð. EB L 202, 30.7.1997, bls.
1)“;

b) 2. og 3. liður verði 3. og 4. liður;

c) eftirfarandi nýr liður bætist við:

„5. „reglur um þjónustu“ : almenn krafa sem tengist 
því að hefja og stunda þjónustu í skilningi 2 . 
liðar, einkum ákvæði er varða þjónustuveitanda, 
þjónustuna og viðtakanda hennar, að 
undanskildum þeim reglum sem miðast ekki 
sérstaklega við þá þjónustu sem skilgreind er í 
þeim lið.

Tilskipun þessi gildir ekki um reglur sem tengjast 
málum sem falla undir löggjöf bandalagsins á 
sviði fjarskiptaþjónustu, eins og hún er skilgreind 
í tilskipun 90/387/EBE (*).

Tilskipun þessi gildir ekki um reglur sem tengjast 
málum sem falla undir löggjöf bandalagsins á

sviði fjármálaþjónustu, sbr. skrána í VI. viðauka 
við þessa tilskipun sem þó er ekki tæmandi.

Að undanskilinni 3 mgr. 8. gr. gildir tilskipun 
þessi ekki um reglur sem skipulegir markaðir, í 
skilningi tilskipunar 93/22/EBE, hafa tekið upp 
eða reglur sem ná til þeirra eða reglur vegna eða 
fyrir aðra markaði eða aðila sem sjá um 
greiðslujöfnun eða uppgjör fyrir viðkomandi 
markaði.

í skilgreiningu þessari:

— telst regla miðast sérstaklega við þjónustu í 
upplýsingasamfélaginu ef forsendur hennar 
og orðalag sýna að sérstakt markmið og 
tilgangur með henni er, að öllu eða einhverju 
leyti, að stýra þess háttar þjónustu beint og 
markvisst.

— telst regla miðast sérstaklega við þjónustu í 
upplýsingasamfélaginu ef hún hefur aðeins 
áhrif á slíka þjónustu óbeint eða í einstaka 
tilvikum.

(*) Stjtíð. EB L 192, 24.7.1990, bls. 1. Tilskipuninni 
var síðast breytt með tilskipun 97/51/EB (Stjtíð. 
EB L 295, 29.10.1997, bls. 23).“ ;

d) 4. til 8. liður verði 6 . til 10. liður;

e) 9. liður skal endurtölusettur sem 11. liður og verði 
svohljóðandi:

„ 11. „tæknireglugerð“, tækniforskriftir og aðrar 
kröfur eða reglur um þjónustu, þar með talin 
viðeigandi stjórnsýsluákvæði, sem skylt er, 
samkvæmt lögum eða í raun, að fylgja við 
markaðssetningu, þjónustuveitingu, stofnun 
þjónustustarfsemi eða notkun í aðildarríki eða 
stórum hluta þess, ásamt lögum eða 
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna, nema 
þau ákvæði, sem kveðið er á um í 10. gr., sem 
banna framleiðslu, innflutning,
markaðssetningu eða notkun vöru eða bannar 
veitingu eða notkun þjónustu eða að 
þjónustuveitandi staðfesti sig.

Tæknilegar reglugerðir sem ber að hlíta í raun 
eru meðal annars eftirfarandi:

— lög eða stjórnsýslufyrirmæli aðildarríkis 
sem annaðhvort vísa til tækniforskrifta, 
annarra krafna eða reglna er varða 
þjónustu eða til siðareglna starfsgreinar 
eða starfsvenja sem aftur vísa til 
tækniforskrifta eða annarra krafna eða til 
reglna um þjónustu, en ef þessum 
forskrifum, kröfum eða reglum er hlítt má 
ganga út frá samræmi við skyldur 
samkvæmt fyrrnefndum lögum eða 
stjórnsýslufyrirmælum,
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— frjálsir samningar sem opinber stjórnvöld 
eru aðili að og kveða á um, í þágu 
almennra hagsmuna, að tækniforskriftum 
eða öðrum kröfum eða reglum um 
þjónustu sé hlítt, að undanskildum 
útboðsskilmálum í tengslum við opinber 
innkaup,

— tækniforskriftir eða aðrar kröfur eða 
reglur um þjónustu sem tengjast
ráðstöfunum í skatta- eða fjármálum sem 
hafa áhrif á neyslu vara eða þjónustu með 
því að hvatt er til að þessum 
tækniforskriftum eða öðrum kröfum eða 
reglum um þjónustu sé hlítt; 
tækniforskriftir eða aðrar kröfur eða 
reglur um þjónustu sem tengjast
innlendum almannatryggingakerfum eru 
undanskildar.

Hér er um að ræða tæknilegar reglugerðir sem 
þau stjórnvöld, sem aðildarríkin tilnefna, setja 
og sem birtast í skrá sem framkvæmdastjórnin 
mun semja, fyrir 5. ágúst 1999, innan þeirra
marka sem nefndin, sem um getur í 5. gr.,
setur.

Beita skal sömu málsmeðferð við að breyta 
skránni,

f) 10. liður skal endurtölusettur sem 12. liður og verði 
fyrsta undirgrein svohljóðandi:

„ 12. „drög að tæknireglugerð“ : texti
tækniforskriftar eða annarrar kröfu eða reglu 
um þjónustu, þar með talin stjórnsýsluákvæði, 
sem samin hafa verið í þeim tilgangi að fá 
textann samþykktan eða lagðan fram til 
samþykkis sem tæknilega reglugerð, enda sé 
hann á því samningsstigi að enn megi gera 
verulegar breytingar;“

3. Ákvæðum 6 . gr. er breytt sem hér segir:

a) Við 1. mgr. bætist eftirfarandi undirgreinar:

„Sérstök nefnd skal koma saman til að skoða mál 
sem tengjast þjónustu í upplýsingasamfélaginu,“

b) eftirfarandi málsgrein bætist við:

„8. Að því er varðar reglur um þjónustu geta 
framkvæmdastjórnin og nefndin haft samráð við 
einstaklinga eða lögpersónur í atvinnulífinu eða 
háskólum, og fulltrúa, þar sem það er hægt, sem geta 
látið í té sérfræðiálit á félagslegum og 
samfélagslegum markmiðum og afleiðingum allra 
draga að reglum um þjónustu, og tekið ráðleggingar 
þeirra til greina þegar farið er fram á það,“

4. í stað sjöttu undirgreinar 1. mgr. 8. gr. komi eftirfarandi:

„Umsagnir eða ítarlegt álit framkvæmdastjórnarinnar eða 
aðildarríkjanna varðandi tækniforskriftir eða aðrar kröfur 
eða reglur um þjónustu, sem um getur í þriðja undirlið 
annarrar undirgreinar í 11. lið 1. gr., mega aðeins fjalla 
um þá þætti sem kunna að hindra viðskipti eða, að því er 
varðar reglur um þjónustu, frjálsa þjónustustarfsemi eða 
frelsi til að koma á þjónustustarfsemi en ekki um þá 
þætti ráðstöfunarinnar sem lúta að skatta- eða 
fjármálum.“ ;

5. Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir:

a) í stað 2. og 3. mgr. komi eftirfarandi:

„2. Aðildarríkin skulu fresta:

— að samþykkja, í fjóra mánuði, drög að tækni- 
reglugerð í formi frjáls samnings í skilningi 
annars undirliðar annarrar undirgreinar 11. liðar
1. gr.,

— að samþykkja, í sex mánuði, nokkur önnur drög 
að tæknireglugerðum (að undanskildum drögum 
að reglum um þjónustu), með fyrirvara um 3., 4. 
og 5. mgr.,

frá þeim degi er framkvæmdastjórninni berst 
orðsendingin sem um getur í 1. mgr. 8. gr. ef 
framkvæmdastjórnin eða annað aðildarríki leggur 
fram ítarlegt álit, innan þriggja mánaða frá þeim 
degi, þess efnis að fyrirhugaðar ráðstafanir kunni að 
hindra frjálsa vöruflutninga innan innri markaðarins;

— að samþykkja drög að reglum um þjónustu í fjóra 
mánuði frá þeim degi er framkvæmdastjórninni 
berst orðsendingin sem um getur í 1. mgr. 8. gr., 
með fyrirvara um 4. og 5. mgr., ef 
framkvæmdastjórnin eða annað aðildarríki leggur 
fram ítarlegt álit, innan þriggja mánaða frá þeim 
degi, þess efnis að fyrirhuguð ráðstöfun kunni að 
hindra frjálsa þjónustustarfsemi eða frelsi til að 
koma á þjónustustarfsemi á innri markaðinum.

Að því er varðar drög að reglum um þjónustu, kann 
að vera að ítarlegar álitsgerðir framkvæmda- 
stjórnarinnar eða aðildarríkjanna hafi ekki áhrif á 
ráðstafanir varðandi stefnu í menningarmálum, 
einkum á sviði hljóð- og myndmiðlunar, sem 
aðildarríkin kunna að samþykkja í samræmi við lög 
bandalagsins, og taki þá til greina fjölbreytni 
tungumála aðildarríkjanna, sérstök þjóðar- og 
svæðiseinkenni þeirra og menningararfleifð.
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Viðkomandi aðildarríki skal gefa framkvæmda- 
stjórninni skýrslu um með hvaða hætti það hyggst 
bregðast við þessu ítarlega áliti. Framkvæmda- 
stjórnin skal tjá sig um þessi viðbrögð.

Að því er varðar reglur um þjónustu skal viðkomandi 
aðildarríki tilgreina, þegar við á, ástæðurnar fyrir því 
að ekki er hægt að taka tillit til hins ítarlega álits.

3. Að undanskildum drögum að reglum sem varða 
þjónustu skulu aðildarríkin fresta að samþykkja drög 
að tæknilegri reglugerð í tólf mánuði frá þeim degi er 
framkvæmdastjórninni berst orðsendingin sem um 
getur í 1. mgr. 8. gr. ef framkvæmdastjórnin 
tilkynnir, innan þriggja mánaða frá þeim degi, um þá 
ætlun sína að gera tillögu um, eða samþykkja, 
tilskipun, reglugerð eða ákvörðun um málið í 
samræmi við ákvæði 189. gr. sáttmálans.“

b) í stað 7. mgr. komi eftirfarandi:

„7. Ákvæði 1. til 5. mgr. gilda ekki ef aðildarríki:

— af brýnum ástæðum, sem rekja má til alvarlegra 
og ófyrirséðra atvika sem tengjast heilsuvernd 
eða öryggi almennings, vernd dýra eða plantna 
og, að því er varðar reglur um þjónustu, einnig 
allsherjarreglu, einkum vernd ólögráða barna, 
neyðist til að undirbúa tæknilega reglugerð á 
mjög skömmum tíma í þeim tilgangi að 
samþykkja og hrinda ákvæðum hennar í 
framkvæmd án tafar án þess að samráð komi til 
eða

— af brýnum ástæðum, sem rekja má til alvarlegra 
atvika sem tengjast verndun öryggis og heilleika 
fjárhagskerfisins, einkum sparifjáreigenda, 
fjárfesta og tryggðra aðila, neyðist til að 
samþykkja og beita reglum um fjárhagsþjónustu 
án tafar.

Aðildarríkið skal, í orðsendingunni sem um getur í 8. 
gr., tilgreina hinar brýnu ástæður fyrir þeim 
ráðstöfunum sem gripið er til. Framkvæmdastjórnin 
skal leggja fram álit sitt á orðsendingunni eins fljótt 
og við verður komið. Hún skal grípa til viðeigandi 
aðgerða þegar um það er að ræða að þessari 
málsmeðferð er beitt með óviðeigandi hætti. 
Framkvæmdastjórnin skal upplýsa Evrópuþingið um 
málið.“ ;

6 . Ákvæðum 10. gr. er breytt sem hér segir:

a) í stað fyrsta og annars undirliðar 1. mgr. komi 
eftirfarandi:

„— til að fara að bindandi bandalagsgerðum þar sem 
stefnt er að því að samþykkja tæknireglugerðir 
eða reglur um þjónustu,

— til að uppfylla skuldbindingar vegna alþjóðlegra 
samninga þar sem stefnt er að því að samþykkja 
almennar tæknilegar reglugerðir eða reglur um 
þjónustu í bandalaginu“;

b) í stað sjötta undirliðar 1. mgr. komi eftirfarandi:

„— aðeins í þeim tilgangi að breyta tæknireglugerð í 
skilningi 11. liðar 1. gr., í samræmi við beiðni 
framkvæmdastjórnarinnar, með það í huga að 
ryðja viðskiptahindrun úr vegi eða, að því er 
varðar reglur um þjónustu, hindrun á frjálsri 
þjónustustarfsemi eða frelsi til að koma á 
þjónustustarfsemi.“ ;

c) í stað 3. og 4. mgr. komi eftirfarandi:

„3. „Ákvæði 3. til 6. mgr. 9. gr. gilda ekki um frjálsa 
samninga sem um getur í öðrum undirlið annarrar 
undirgreinar 11. liðar 1. gr.

4. Ákvæði 9. gr. gilda ekki um tæknireglugerðir eða 
aðrar kröfur eða reglur um þjónustu sem um getur í 
þriðja undirlið annarrar undirgreinar 11. liðar 1. gr.”;

7. Bæta ber við V. og VI. viðauka í viðaukanum við þessa 
tilskipun.

<. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 5. ágúst 1999. Þau skulu tilkynna það framkvæmda- 
stjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en tveimur árum eftir 
dagsetninguna sem um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr. 2. 
gr., senda Evrópuþinginu og ráðinu matsskýrslu um beitingu 
tilskipunar 98/34/EB, einkum með tilliti til tækni- og 
markaðsþróunar þeirrar þjónustu sem um getur í 2. lið 1. gr. 
Framkvæmdastjórnin skal, ef nauðsyn krefur, og eigi síðar 
en þremur árum eftir dagsetninguna sem um getur í fyrstu 
undirgrein 1. mgr. 2. gr., leggja fyrir Evrópuþingið og ráðið 
tillögur um endurskoðun fyrrnefndrar tilskipunar.

Framkvæmdastjórnin skal, í þessu skyni, taka mið af 
athugasemdum sem aðildarríkin kunna að senda henni.
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4. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í Stjómartíðindum Evrópubandalaganna.

5. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 20. júlí 1998.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

J.M. GIL-ROBLES W. MOLTERER

forseti. forseti.
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VIDAUKI 

,, V. VIDAUKI

Leiðbeinandi skrá yfir þjónustu sem fellur ekki undir aðra undirgrein i 2. lið 1. gr.

1. Þjónusta sem ekki er „fjarþjónusta “

Þjónusta sem er veitt að þjónustuveitanda og viðtakanda viðstöddum, jafnvel þótt notaður sé rafrænn búnaður

a) læknisskoðun eða meðferð á læknastofu með rafrænum búnaði þar sem sjúklingurinn er viðstaddur;

b) leit í rafrænum verðlista í verslun þar sem viðskiptavinurinn er staddur;

c) bókanir á flugmiðum hjá ferðaskrifstofu um tölvunet að viðskiptavininum viðstöddum ;

d) rafrænir leikir í tölvuleikjasal þar sem viðskiptavinurinn er viðstaddur.

2. Þjónusta sem ekki er veitt ,, rafrænt “

— Áþreifanleg þjónusta enda þótt hún sé veitt um rafrænan búnað:

a) hraðbankar eða sjálfvirkar miðasöluvélar (peningaseðlar, lestarmiðar);

b) aðgangur að vegakerfum, bílastæðum o.s.frv., þar sem krafist er gjalds fyrir notkun, jafnvel þótt rafrænn 
búnaður sé við innkeyrslur/útkeyrslur sem stýrir aðganginum og/eða tryggir rétta greiðslu,

— þjónusta utan nets: dreifing lesgeisladiska eða hugbúnaðar á disklingum,

— þjónusta sem ekki er veitt með rafrænu vinnslu-/geymslukerfi:

a) talsímaþjónusta;

b) bréfasíma- eða fjarritaþjónusta;

c) þjónusta veitt um talsíma eða bréfasíma;

d) viðtal við lækni um síma eða bréfasíma;

e) viðtal við lögfræðing um síma eða bréfasíma;

f) bein markaðssetning um síma eða bréfasíma.

3. Þjónusta sem ekki er veitt ,, að beiðniþeirra einstaklinga sem fáþjónustuna“

Þjónusta sem er veitt með því að senda gögn án þess að krafist sé að þau séu móttekin samtímis af ótakmörkuðum 
fjölda einstakra viðtakenda (útsending frá einum stað til margra):

a) sjónvarpsútsendingar (þar með talin tímasett pöntunarsjónvarpsþjónusta) samkvæmt a-lið 1. gr. í tilskipun 
89/552/EBE;

b) útvarpsútsendingar;

c) textavarp (í sjónvarpi).
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VI. VIDAUKI

Leiðbeinandi skrá yfir fjármálaþjónustu sem fellur undir þriðju undirgrein i 5. lið 1. gr.

— Fjárfestingarþjónusta

— Vátryggingar og endurtryggingar

— Bankaþjónusta

— Rekstur sem tengist lífeyrissjóðum

— Þjónusta sem tengist framvirkum stöðluðum samningum og valrétti 

Þess háttar þjónusta felur einkum í sér:

a) fjárfestingarþjónustu sem vísað er til í viðaukanum við tilskipun 93/22/EBE (1); þjónustu fyrirtækja um 
sameiginlega fjárfestingu,

b) þjónustustarfsemi sem er háð gagnkvæmri viðurkenningu og sem um getur í viðaukanum við tilskipun 
89/646/EBE (2),

c) rekstur sem fellur undir vátrygginga- og endurtryggingastarfsemi sem um getur í:

— 1. gr. tilskipunar 73/239/EBE (3),

— viðaukanum við tilskipun 79/267/EBE (4),

— tilskipun 64/225/EBE (5),

— tilskipunum 92/49/EBE (6) og 92/96/EBE (7).

(') Stjtíð. EB L 141, 11. 6. 1993, bls. 27.
(2) Stjtíð. EB L 386, 30. 12. 1989, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með tilskipun 92/30/EBE (Stjtíð. EB L 110, 28. 4. 1992, bls. 52).
(3) Stjtíð. EB L 228, 16. 8. 1973, bls. 3. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 92/49/EBE (Stjtíð. EB L 228, 11. 8. 1992,

bls. 1).
(4) Stjtíð. EB L 63, 13. 3. 1979, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 90/619/EBE (Stjtíð. EB L 330, 29. 11. 1990, bls. 

50).
(5) Stjtíð. EB L 56, 4. 4. 1964, bls. 878/64. Tilskipuninni var breytt með aðildarlögunum frá 1973.
(6) Stjtíð. EB L 228, 11. 8. 1992, bls. 1.
(7) Stjtíð. EB L 360, 9. 12. 1992, bls. 1.“


