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                                               ÁKVÖR UN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS nr. 1376/2002/EB                          2008/EES/45/40 

frá 12. júlí 2002 

um breytingu á ákvör un nr. 1336/97/EB um vi mi unarreglur fyrir samevrópsk fjarskiptanet (*) 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
156. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

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

a  höf u samrá i vi  svæ anefndina,  

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (3), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 14. gr. ákvör unar Evrópu ingsins og rá sins nr. 
1336/97/EB (4) er ess krafist a  framkvæmdastjórnin 
sendi Evrópu inginu, rá inu, efnahags- og 
félagsmálanefndinni og svæ anefndinni sk rslu á riggja 
ára fresti um framkvæmd ákvör unarinnar. 

2) Framkvæmdastjórnin lag i essa sk rslu fram 10. 
desember 2001. 

3) Í fyrrnefndri 14. gr. er ess krafist a  
framkvæmdastjórnin leggi fram vi eigandi tillögur um 
endursko un á I. vi auka vi  ákvör unina á grundvelli 
tækniframfara og fenginnar reynslu. 

4) Í sérstakri sk rslu endursko unarréttarins nr. 9/2000 eru 
tilmæli sem framkvæmdastjórnin hefur fjalla  um í 
sk rslu sinni. 

5) Í or sendingu sinni um frumkvæ i 
framkvæmdastjórnarinnar til aukafundar lei togará sins 
í Lissabon dagana 23. og 24. mars 2000 setti 
framkvæmdastjórnin fram framtaksverkefni  um rafræna 
Evrópu me  áherslu á félagslegan átt 
uppl singasamfélagsins. 

6) Hinn 28. janúar 2002 sam ykkti rá i  ályktun um 
sameiginlega nálgun og sértækar a ger ir á svi i net- og 
uppl singaöryggis (5). 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 200, 30.7.2002, bls. 1. 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 C 103 E, 30.4.2002, bls. 23. 
(2) Áliti var skila  29. maí 2002 (hefur enn ekki veri  birt í Stjórnartí indum 

EB). 
(3) Álit Evrópu ingsins frá 14. maí 2002 (hefur enn ekki veri  birt í 

Stjórnartí indum EB) og ákvör un rá sins frá 18. júní 2002. 
(4) Stjtí . EB L 183, 11.7.1997, bls. 12. 
(5) Stjtí . EB C 43, 16.2.2002, bls. 2. 

7) Endursko a skal ví I. vi auka vi  ákvör un nr. 
1336/97/EB til samræmis vi  a . 

8) Sam ykkja skal nau synlegar rá stafanir til fram-
kvæmdar essari ákvör un í samræmi vi  ákvör un 
rá sins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
me fer  framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er fali  (6). 

SAM YKKT ÁKVÖR UN ESSA: 

1. gr. 

Ákvör un 1336/97/EB er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi málsgrein bætist vi  í 1. gr.: 

„Í essari ákvör un vísar hugtaki  „fjarskiptavirki“ til 
rafrænna gagnaflutningsneta og jónustunnar sem notar 

au.“ 

2. Í sta  8. gr. komi eftirfarandi: 

„8. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta a sto ar nefndar (hér á 
eftir köllu  „nefndin“). 

2. egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda ákvæ i 5. 
og 7. gr. ákvör unar 1999/468/EB me  hli sjón af ákvæ -
um 8. gr. hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvör unar 
1999/468/EB, skal vera rír mánu ir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur.“ 

3. Ákvæ um 14. gr. er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi komi í sta  1. mgr.: 

„1. Framkvæmdastjórnin skal leggja sk rslu um 
framkvæmd essarar ákvör unar fyrir tímabili  júlí 
2000 til júní 2004 fyrir Evrópu ingi , rá i , efnahags- 
og félagsmálanefndina og svæ anefndina fyrir 
31. janúar 2005.“ 

________________  

(6) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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b) eftirfarandi komi í sta  4. mgr.: 

„4. Ef ákvör un liggur ekki fyrir hinn 31. desember 2006 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.“ 

4. Í sta  I. vi auka komi texti vi aukans vi  essa ákvör un. 

2. gr. 

Ákvör un essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 12. júlí 2002. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

P. COX P. S. MØLLER 

forseti. forseti. 
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VI AUKI 

„I. VI AUKI 

SKILGREININGAR Á VERKEFNUM SEM JÓNA SAMEIGINLEGUM HAGSMUNUM 

1. Samevrópsk fjarskiptanet munu stu la a  innlei ingu n rrar samevrópskrar jónustu í águ almennings. jónusta essi 
mun stu la a  róun uppl singasamfélagsins me  tilliti til hagvaxtar, atvinnu, félagslegrar samheldni og átttöku allra í 

ekkingarhagkerfinu. 

2. TEN-Telecom-áætlunin sty ur tæknilega og efnahagslega hagkvæmni, fullgildingu og útbrei slu jónustunnar. 
jónustan ver ur a  vera frumleg, samevrópsk og bygg  á traustri tækni: 

— jónustu má hrinda úr vör í mismunandi a ildarríkjum me  vi eigandi a lögun í hverju ríki, 

— heimilt er a  útvíkka jónustu, sem egar hefur veri  hrundi  í framkvæmd einu a ildarríki, án ess a  fá stu ning 
samkvæmt essari áætlun, til annarra a ildarríkja, 

— heimilt er a  taka jónustu, sem sannanlega jónar samevrópskum hagsmunum, upp í einstaka a ildarríki. 

3. ar sem líta ber á jónustuna sem samevrópska er hvatt til átttöku stofnana frá fleiri en einu a ildarríki og til 
framkvæmdar í fleiri en einu a ildarríki, ótt ess sé ekki krafist. 

4. Í essu samhengi skal skilgreina verkefni sem jóna sameiginlegum hagsmunum á grundvelli ess hversu vel au n tast 
í framkvæmd til a  sty ja vi  markmi in sem mælt er fyrir um í essari ákvör un. 

5. Verkefnunum, sem jóna sameiginlegum hagsmunum og l st er hér a  ne an, er skipt í rjú stig sem mynda samfellda 
heild. 

i. Notkunarhugbúna ur 

Notkunarhugbúna ur skal jóna örfum notenda, a  teknu tilliti til ólíkra menningarheima og tungumála og krafna 
um a gengi, einkum fyrir fatla a. ar sem vi  á skal hann mæta sérstökum örfum van róa ri e a fámennari svæ a. 
N ta skal möguleika brei bands, farsíma- og annarra fjarskiptakerfa, eftir ví sem vi  á. 

ii. Almenn jónusta 

Almenn jónusta skal uppfylla ær arfir notkunarhugbúna arins sem eru sameiginlegar, me  ví a  sjá fyrir 
sameiginlegum tækjum til róunar og framkvæmdar n s notkunarhugbúna ar á grundvelli rekstrarsamhæf ra sta la. 
Hún skal veita jónustu vi  gagnaflutning og var veislu heilleika gagna milli neta, .m.t. brei band og farsímanet. 

iii. Samtenging og rekstrarsamhæfi neta 

Stu ningur ver ur veittur vi  samtengingu, rekstrarsamhæfi og öryggi neta sem stu la a  rekstri 
notkunarhugbúna ar og veitingu jónustu sem er sérstaklega í águ almennings. 

Í eftirfarandi áttum eru skilgreind fyrir hvert stig samevrópskra neta au verkefni sem jóna sameiginlegum 
hagsmunum sem tilgreina ver ur í samræmi vi  9. gr. og samkvæmt málsme fer inni sem mælt er fyrir um í 8. gr. 

I. Notkunarhugbúna ur 

— Rafræn stjórns sla og rafræn stjórnun: skilvirkari, gagnvirkari og sam ættari opinber jónusta í águ borgara og 
lítilla og me alstórra fyrirtækja felur í sér meiriháttar tækifæri fyrir uppl singasamfélagi . Veittur ver ur stu ningur 
vi  net jónustu á öllum stigum, á evrópska vísu, landsbundna, svæ isbundna og sta bundna vísu, .m.t. jónusta á 
svi i rafrænna innkaupa, tryggs a gangs a  opinberri net jónustu fyrir borgara og lítil og me alstór fyrirtæki, á 
svi i persónulegs öryggis, umhverfis og fer a jónustu, vi skipta jónustu vi  lítil og me alstór fyrirtæki ( .m.t. 
uppl singa jónusta og rafræn vi skipti) og jónustu sem mi ar a  ví a  fá brei ari hóp til átttöku í l ræ islegu 
ákvar anatökuferli. jónustan getur veri  veitt af hálfu opinberra yfirvalda, e a me  stu ningi eirra, sem jónusta í 

águ almennings sem gagnast borgurum og litlum og me alstórum fyrirtækjum. 

— H e i lb r ig i s m á l :  Fjarvirkninet og jónusta á svi i heilbrig ismála skapa veruleg tækifæri til a  bæta a gang a  
umönnun og gæ i hennar svo og til a  takast á vi  áhrif framfara í læknavísindum og l fræ ilegra breytinga. 
Stu ningur ver ur veittur vi  n ja jónustu sem tengir saman heilbrig isstofnanir og a ra umönnunarsta i og gerir 
kleift a  veita almenningi heilbrig is jónustu millili alaust, einkum stu ningur vi  a ger ir sem lúta a  
sjúkdómavörnum og heilsueflingu. 
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— Fatla ir og aldra ir: me  framförum í netsamskiptum skapast veruleg tækifæri fyrir aldra a og fatla  fólk til a  
taka átt í uppl singasamfélaginu. Nethugbúna ur og jónusta, sem tekur til sér arfa essara hópa, getur 
stu la  a  ví a  yfirstíga félagshagfræ ilegar, landfræ ilegar og menningarlegar hindranir. jónusta, sem 
sinnir örfum aldra ra og fólks me  fötlun, fær stu ning í ví skyni a  stu la a  fullri a lögun eirra og 

átttöku í uppl singasamfélaginu. 

— Nám og menning: gó  menntun, starfsmenntun og menningarvitund skiptir verulegu máli fyrir efnahags róun 
og félagslega samheldni. Áfram ver ur lög  áhersla á mikilvægi eirra í framtí inni me  vaxandi áhrifum 
tækninnar í uppl singasamfélaginu. jónusta, sem b ur n jar lei ir til a  koma uppl singum um menntun og 
menningu á framfæri, fær stu ning, .m.t. jónusta í tengslum vi  símenntun. 

II. Almenn jónusta 

— Há róu  far jónusta: prófanir standa yfir á rekstrarsamhæfis áttum á n jum notkunarhugbúna i fyrir 2,5–3G 
farsímanet. ær munu leggja grunninn a  há róu um lausnum enda á milli í farsímaumhverfinu, me  jónustu 
sem er sta arbundin og sni in a  örfum hvers og eins sem og a stæ um öllum. Veittur ver ur stu ningur til a  
kynna há róa an farhugbúna  og far jónustu í águ almennings, .m.t. á svi i lei sögu og lei beininga, 
uppl singa um umfer  og fer alög, netöryggis og grei slna yfir neti , farverslunar, farvi skipta og farvinnu, 
náms og menningar, ney ar jónustu og heilbrig ismála. 

— jónusta sem skapar traust: virk átttaka fyrirtækja og borgara í uppl singasamfélaginu veltur á ví hvort au 
bera traust til eirrar jónustu sem er í bo i. Öryggi er ví forgangsmál og eitt mikilvægasta verkefni 
framtí arinnar. Veittur ver ur stu ningur vi  jónustu í águ almennings sem l tur a  öllum áttum 
öryggismála, .m.t. samvinna um skilvirkt netsamstarf innan Evrópusambandsins um landsbundin kerfi CERT-
hópa. 

III. Samtenging og rekstrarsamhæfi neta 

— Samtenging og rekstrarsamhæfi: samtenging og rekstrarsamhæfi neta er forsenda fyrir skilvirkri samevrópskri 
jónustu. Veittur ver ur stu ningur vi  samtengingu, rekstrarsamhæfi og öryggi neta sem eru nau synleg fyrir 

rekstur sérstakrar jónustu í águ almennings. Sérstakur gaumur ver ur gefinn a  verkefnum sem var a róun 
og endurbætur á fjarskiptanetum til a  tryggja a  hinn frjálsi marka ur raskist ekki. 

IV. 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 fyrir framkvæmd verkefnanna. Fjármögnun essara a ger a á ekki 
a  ver a til ess a  framlög til annarra átta áætlunarinnar dragist verulega saman. A ger ir essar munu stu la a  

ekkingu á áætluninni, a  samstö u og a  samræmdu átaki um evrópskar, innlendar, svæ isbundnar og sta bundnar 
a ger ir til a  örva og efla n jan búna  og jónustu, í samræmi vi  framkvæmd áætlana á ö rum svi um, svo og a  
stu la a  róun brei bandsneta. Í eim felst samrá  vi  evrópskar sta lastofnanir og stofnanir sem annast 
stefnumótandi áætlanager  og samræming vi  a ger ir sem mismunandi fjármálastofnanir Bandalagsins fjármagna, 

.m.t.: 

— stefnumótandi rannsóknir um mótun markmi al singa og umskipti í átt a  essum markmi um. Forskriftir 
essar munu hjálpa a ilum í greininni vi  a  taka skynsamlegar ákvar anir um fjárfestingar, 

— skilgreining á lei um til a  fá a gang a  brei bandsnetum, 

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

— efling samvinnu milli a ila í greininni, .m.t. samstarfsverkefni opinberra a ila og einkaa ila, 

— samræming a ger a, sem hafist er handa vi  samkvæmt essari ákvör un, vi  tengdar áætlanir Bandalagsins og 
innlendar áætlanir.“ 

 
 

 

 


