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                ÁKVÖRÐUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS nr. 2046/2002/EB                      2005/EES/27/35 

frá 21. október 2002 

um breytingu á ákvörðun nr. 1719/1999/EB um viðmiðunarreglur um samevrópsk net fyrir 
rafræn gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana, að meðtalinni skilgreiningu verkefna sem 
 þjóna sameiginlegum hagsmunum (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
fyrstu málsgrein 156. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (2), 
 
að höfðu samráði við svæðanefndina, 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Meginmarkmið með ákvörðun Evrópuþingsins og 

ráðsins nr. 1719/1999/EB (4) er að Bandalagið geri, í 
samstarfi við aðildarríkin, nauðsynlegar ráðstafanir til 
að koma á fót nothæfum, rekstrarsamhæfðum, sam-
evrópskum fjarvirkninetum milli stjórnsýslustofnana 
aðildarríkjanna og stofnana innan Bandalagsins, sem 
auðvelda skipti á upplýsingum með skilvirkum, 
árangursríkum og öruggum hætti í því skyni að stuðla 
að stofnun efnahags- og myntbandalags og hrinda 
stefnu Bandalagsins í framkvæmd sem og ákvörð-
unartökuferli Bandalagsins. 

 
2) Þau verkefni skulu njóta forgangs sem bæta efnahags-

lega afkomu opinberra stjórnsýslustofnana, stofnana 
Bandalagsins, aðildarríkjanna og svæðanna og sem, 
með stofnun eða endurbótum á sviðsneti, stuðla að 
því að markmiðum framtaksverkefnisins rafræn 
Evrópa og tengdrar aðgerðaáætlunar verði náð, 
einkum kaflans um hið opinbera á Netinu sem miðar 
að því að gagnast þjóðþingum, borgurum og fyrir-
tækjum og styrkja önnur framtaksverkefni sem miða 
að því að gera starfsemi stofnana Bandalagsins gagn-
særri eins og krafist er í 255. gr. sáttmálans og reglu-
gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1049/2001 
frá 30. maí 2001 um almennan aðgang að skjölum 
Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnar-
innar (5). 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 316, 20.11.2002, bls. 4. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2003 frá  
20. júní 2003 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um 
samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 51, 9.10.2003,  
bls. 29. 

(1) Stjtíð. EB C 332 E, 27.11.2001, bls. 287. 
(2) Stjtíð. EB C 80, 3.4.2002, bls. 21. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 11. júní 2002 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB) og ákvörðun ráðsins frá 23. september 2002. 
(4) Stjtíð. EB L 203, 3.8.1999, bls. 1. 
(5)  Stjtíð. EB L 145, 31.5.2001, bls. 43.  

3) Taka skal tilhlýðilegt tillit til tilmæla í yfirlýsingunni, 
sem gefin var út á ráðherraráðstefnu um rafræna 
stjórnsýslu, „Frá stefnumótun til framkvæmdar“ 
(From Policy to Practice), sem haldin var í Brussel 
29. og 30. nóvember 2001, sem og til ályktana ráð-
stefnunnar „Rafræn stjórnsýsla í þágu evrópskra borg-
ara og fyrirtækja – hvers er krafist á evrópskum vett-
vangi“, sem formaður ráðsins og framkvæmdastjórnin 
(IDA) skipulögðu í sameiningu í Stokkhólmi/Sand-
hamn 13. og 14. júní 2001. 

 

4) Við skipulagningu og uppsetningu nýrra neta er nauð-
synlegt að tryggja náið samstarf milli aðildarríkjanna 
og framkvæmdastjórnarinnar og, eftir því sem við á, 
annarra stofnana Bandalagsins. 

 

5) Við skipulagningu og uppsetningu nýrra neta er nauð-
synlegt að greina og meta skipulagsþróun og breyt-
ingar á starfsreglum í tengslum við netið eða netin 
sem til stendur að koma á fót með verkefninu. 

 

6) Til að tryggja réttaröryggi er rétt að kveða skýrt á um 
möguleika á að endurskoða þann þátt IDA-vinnu-
áætlunarinnar sem varðar framkvæmd á ákvæðum 
ákvörðunar nr. 1719/1999/EB á viðmiðunarárinu. Að 
því er varðar framkvæmd á aðgerðum Bandalagsins, 
sem settar eru fram í 3. til 6. gr. ákvörðunar  
nr. 1719/1999/EB, skal kveðið skýrt á um að nefndar-
meðferðin, sem um getur í þeirri ákvörðun, gildir um 
allar tillögur um aukningu á fjárhagsáætlun sem nema 
yfir 250 000 evrum fyrir einstök verkefni á ársgrund-
velli. 

 

7) Í kjölfar þess áhuga sem Malta og Tyrkland hafa sýnt 
er unnt að bjóða þessum löndum að taka þátt í IDA-
áætluninni í verkefnum sem þjóna sameiginlegum 
hagsmunum. Áður en öllum umsóknarlöndum verður 
boðið að taka þátt í IDA-áætluninni að fullu skal 
greiða fyrir þeim möguleika að þessi lönd noti 
almenna þjónustu IDA á eigin kostnað í því skyni að 
hrinda stefnu Bandalagsins í framkvæmd. Einnig skal 
gefa öðrum löndum utan Bandalagsins kost á þessum 
möguleika með sömu skilyrðum. 

 

8) Til að ná auknum sveigjanleika í árlegum fjárveit-
ingum ber að setja viðmiðunarfjárhæð fyrir fram-
kvæmd aðgerða Bandalagsins samkvæmt ákvörðun 
nr. 1719/1999/EB fyrir tímabilið 2002 til 2004, 
þannig að fjárveitingarvaldið samþykki árlegar fjár-
veitingar innan ramma fjárhagsáætlunarinnar. 
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9) Stofnsetning neta, sem greiða fyrir samstarfi milli 

dómsmálayfirvalda, skal almennt teljast verkefni sem 
þjónar sameiginlegum hagsmunum samkvæmt IDA-
áætluninni. 

10) Fjarvirkninet á sviði menntunar, einkum þau sem 
gegna því hlutverki að skiptast á upplýsingum um efni 
á opnum netum og stuðla að þróun og frjálsri dreif-
ingu nýrrar þjónustu á sviði hljóð- og myndmiðlunar 
og upplýsinga, skulu teljast verkefni sem þjóna sam-
eiginlegum hagsmunum samkvæmt IDA-áætluninni. 

11) Fjarvirkninet á sviði lýðheilsuverndar, sem ætlað er 
að stuðla að upplýsingaskiptum milli aðildarríkjanna, 
skulu teljast verkefni sem þjóna sameiginlegum hags-
munum samkvæmt IDA-áætluninni. 

12) Fjarvirkninet, sem stuðla að því að markmiðum raf-
rænnar Evrópu og tengdrar aðgerðaáætlunar verði 
náð, einkum kaflans um hið opinbera á Netinu sem 
miðar að því að gagnast borgurum og fyrirtækjum, 
skulu teljast verkefni sem þjóna sameiginlegum hags-
munum samkvæmt IDA-áætluninni. 

13) Fjarvirkninet, sem varða stefnu í málefnum inn-
flytjenda, einkum sem miða að því að bæta skipti á 
rafrænum gögnum við innlendar stjórnsýslustofnanir í 
því skyni að auðvelda upplýsingamiðlun og samráð, 
skulu teljast verkefni sem þjóna sameiginlegum hags-
munum samkvæmt IDA-áætluninni. 

14) Samþykkja ber nauðsynlegar ráðstafanir til fram-
kvæmdar þessari ákvörðun í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórn-
inni er falið (1). 

15) Breyta ber ákvörðun 1719/1999/EB til samræmis við 
það. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á ákvörðun 
nr. 1719/1999/EB: 

1. Eftirfarandi liður bætist við í 1. mgr. 1. gr.: 

„c) að skilgreina og koma á fót, eftir því sem við á, raf-
rænni, opinberri þjónustu fyrir borgara og fyrirtæki í 
allri Evrópu og annarri viðeigandi, rafrænni, opin-
berri þjónustu sem nýta skal í samræmi við for-
gangsverkefnin sem mælt er fyrir um í 4. gr.“ 

2. Eftirfarandi liður bætist við í 4. mgr.: 

„h) stuðla að því að markmiðum rafrænnar Evrópu og 
tengdrar aðgerðaáætlunar verði náð, einkum kaflans 
um hið opinbera á Netinu sem miðar að því að 
gagnast borgurum og fyrirtækjum.“ 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 

3. Eftirfarandi liður er felldur inn í 4. mgr. 5. gr.: 

„aa) lýsing á áformaðri skipulagsþróun og breytingum 
á starfsreglum í tengslum við netið eða netin sem 
til stendur að koma á fót með verkefninu.“ 

4. Í stað 2., 3. og 4. mgr. 7. gr komi eftirfarandi: 

„2. Málsmeðferðin, sem um getur í 2. mgr. 8. gr., gildir 
um samþykki, sem grundvallast á samræmi við for-
gangsverkefnin, sem kveðið er á um í 4. gr., og megin-
reglurnar sem mælt er fyrir um í 5. gr., á þeim þætti 
IDA-vinnuáætlunarinnar sem fjallar um framkvæmd 
þessarar ákvörðunar og framkvæmdastjórnin skal ganga 
frá árlega og sem heimilt er að endurskoða á við-
miðunarárinu. IDA-vinnuáætlunin skal fela í sér: 

— sundurliðun fyrri útgjalda fyrir hvert verkefni á 
árinu eða árunum á undan, 

— mat á væntanlegum kostnaði sem Bandalagið og 
aðildarríkin skulu standa undir, og 

— stutta yfirlýsingu um fengnar niðurstöður og 
þjónustu sem þróuð hefur verið fyrir tilstilli síðustu 
útgjalda. 

3. Málsmeðferðin, sem um getur í 2. mgr. 8. gr., gildir 
um samþykki, sem grundvallast á samræmi við megin-
reglurnar sem mælt er fyrir um í 5. gr., á undirbúnings-
skýrslunni og víðtækri framkvæmdaráætlun fyrir hvert 
IDA-verkefni við lok hagkvæmnisáfangans og við lok 
þróunar- og samþykkisáfangans og um samþykki á 
umtalsverðum, síðari breytingum á fyrrnefndri fram-
kvæmdaráætlun. 

4. Málsmeðferðin, sem um getur í 2. mgr. 8. gr., gildir 
um samþykki, sem grundvallast á samræmi við for-
gangsverkefnin, sem kveðið er á um í 4. gr., og megin-
reglurnar sem mælt er fyrir um í 5. og 6. gr., á sundur-
liðun árlegra útgjalda fyrir hvert verkefni innan fjár-
hagsáætlunar samkvæmt þessari ákvörðun. Þessi máls-
meðferð gildir einnig um tillögur um aukningu á fjár-
hagsáætlun sem nemur yfir 250 000 evrum fyrir einstök 
verkefni á ársgrundvelli.“ 

5. Í stað 8. gr. komi eftirfarandi: 

„8. gr. 

Nefnd 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar 
sem kallast nefndin um fjarvirkni milli stjórnsýslu-
stofnana (TAC) og skipuð er fulltrúum aðildarríkjanna 
undir formennsku fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
4. og 7. gr. ákvörðunar ráðsins 1999/468/EB (*) með 
hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar. 

Tímabilið, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 4. gr. ákvörð-
unar 1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 
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3. Nefndin um fjarvirkni milli stjórnsýslustofnana setur 
sér starfsreglur. 
4. Framkvæmdastjórnin skal gefa nefndinni um fjar-
virkni milli stjórnsýslustofnana árlega skýrslu um fram-
kvæmd þessarar ákvörðunar.“ 
 
(*) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.  

6. Í stað 10. gr. komi eftirfarandi: 
„10. gr. 
Rýmkun sem nær til EES-landa og samstarfslanda 
1. Í tengslum við IDA-áætlunina getur EES-löndunum 
og samstarfslöndum í Mið- og Austur-Evrópu ásamt 
Kýpur, Möltu og Tyrklandi verið boðið að taka þátt í 
verkefnum sem þjóna sameiginlegum hagsmunum og 
tengjast samningum, sem þau hafa við Evrópubanda-
lagið, og rúmast innan ramma slíkra samninga. 
2. Jafnhliða framkvæmd verkefna er hvatt til samstarfs 
við lönd utan Bandalagsins og alþjóðastofnanir eða 
-samtök, eftir því sem við á. 
3. Áður en samstarfslöndum í Mið- og Austur-Evrópu, 
ásamt Kýpur, Möltu og Tyrklandi, verður boðið að taka 
þátt í IDA-áætluninni að fullu, er þeim heimilt að nota 
almenna þjónustu IDA á eigin kostnað í því skyni að 
hrinda stefnu Bandalagsins í framkvæmd. 
4. Öðrum löndum utan Bandalagsins er einnig heimilt 
að nota almenna þjónustu IDA á eigin kostnað í því 
skyni að hrinda stefnu Bandalagsins í framkvæmd.“ 

7. Í stað 12. gr. komi eftirfarandi: 
„12. gr. 
Viðmiðunarfjárhæð 
1. Viðmiðunarfjárhæðin fyrir framkvæmd aðgerða 
Bandalagsins samkvæmt þessari ákvörðun skal vera 
39,8 milljónir evra á tímabilinu 2002 til 2004. 
2. Fjárveitingavaldið skal samþykkja árlegar fjár-
veitingar innan ramma fjárhagsáætlunarinnar. 

8. Viðaukanum er breytt sem hér segir: 
a) Eftirfarandi 6. liður bætist við í A-þætti: 

„6. Stofnsetning neta sem greiðir fyrir samstarfi 
milli dómsmálayfirvalda.“ 

b) Í stað 10. liðar í B-þætti komi eftirfarandi: 
 

„10. Fjarvirkninet á sviði menntunar og menningar, 
upplýsinga- og fjarskiptamála og hljóð- og 
myndmiðlunar, einkum sem miða að því að 
skiptast á upplýsingum um efni á opnum 
netum og stuðla að þróun og frjálsri dreifingu 
nýrrar þjónustu á sviði hljóð- og mynd-
miðlunar og upplýsinga.“ 

 
c) Í stað 12. liðar í B-þætti komi eftirfarandi: 

 
„12. Fjarvirkninet á sviði ferðaþjónustu, umhverfis-

mála, neytendaverndar og lýðheilsuverndar til 
að stuðla að upplýsingaskiptum milli aðildar-
ríkjanna.“ 

 
d) Eftirfarandi liðir bætist við í B-þætti: 

 
„13. Fjarvirkninet sem stuðla að því að markmiðum 

rafrænnar Evrópu og tengdrar aðgerðaáætlunar 
verði náð, einkum kaflans um hið opinbera á 
Netinu sem miðar að því að gagnast borgurum 
og fyrirtækjum. 

 
14. Fjarvirkninet sem varða stefnu í málefnum 

innflytjenda, einkum sem miða að því að bæta 
skipti á rafrænum gögnum við innlendar 
stjórnsýslustofnanir í því skyni að auðvelda 
upplýsingamiðlun og samráð.“ 

 
2. gr. 

 
Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Lúxemborg 21. október 2002. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX P.S. MØLLER 

forseti. forseti. 
 

 
 


