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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2017/1953 

frá 25. október 2017 

um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1316/2013 og (ESB) nr. 283/2014 með tilliti til þess að efla nettengingu í 

staðbundnum samfélögum (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 172. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 14. september 2016 með fyrirsögninni „Nettenging fyrir samkeppnishæfan, 

stafrænan innri markað — leiðin að evrópsku gígabitasamfélagi“ er sett fram evrópsk framtíðarsýn um nettengingu fyrir 

borgara og fyrirtæki á stafræna innri markaðnum og nokkrum mögulegum ráðstöfunum lýst til að efla nettengingu í 

Sambandinu. 

2) Í orðsendingu sinni frá 26. ágúst 2010 með fyrirsögninni „Stafræn áætlun fyrir Evrópu“ minnir framkvæmdastjórnin á 

að í áætluninni Evrópa 2020 er lögð áhersla á mikilvægi útfærslu breiðbands til að stuðla að félagslegri aðild og 

samkeppnishæfni í Sambandinu og áréttað það markmið að tryggja að eigi síðar en 2020 hafi allir Evrópubúar aðgang 

að nethraða sem er yfir 30 megabitum á sekúndu (Mb/s) og að a.m.k. 50% evrópskra heimila verði áskrifendur að 

nettengingu sem er yfir 100 Mb/s. 

3) Meðal ráðstafana til að styðja við framtíðarsýnina um nettengingu í öllu Sambandinu styður framkvæmdastjórnin, í 

orðsendingu sinni frá 14. september 2016, að komið verði á staðbundnum, þráðlausum aðgangsstöðum með 

einfölduðum skipulagsferlum og færri hindrunum á sviði reglusetningar. Slíkir aðgangsstaðir, þ.m.t. þeir sem koma til 

viðbótar annarri opinberri þjónustu eða sem eru ekki viðskiptalegs eðlis, geta stuðlað verulega að því að bæta núverandi 

þráðlaus samskiptanet og útfærslu framtíðarkynslóða slíkra neta með því að greiða fyrir meiri útbreiðslu í samræmi við 

vaxandi þarfir. Þessir aðgangsstaðir ættu að geta myndað hluta af neti með einu sannvottunarkerfi sem gildir alls staðar í 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 286, 1.11.2017, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2018 frá  

9. febrúar 2018 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, biður 

birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB C 125, 21.4.2017, bls. 69. 

(2) Stjtíð. ESB C 207, 30.6.2017, bls. 87. 

(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 12. september 2017 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 9. október 2017. 
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Sambandinu og önnur endurgjaldslaus staðbundin, þráðlaus net ættu að geta tengst kerfinu. Þetta kerfi ætti að vera í 

samræmi við persónuverndarkröfur Sambandsins og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2120 (1). 

4) Í tengslum við þessa reglugerð merkir staðbundin, þráðlaus nettenging án endurgjalds og án skilyrða sem hafa 

mismunun í för með sér, að því er varðar það að tengingin er endurgjaldslaus, að hún er látin í té án þess að fyrir hana 

komi þóknun, hvort heldur bein greiðsla eða annars konar endurgjald, s.s. viðskiptaleg auglýsingastarfsemi eða 

afhending persónuupplýsinga í viðskiptaskyni. Það að nettengingin sé án skilyrða sem hafa mismunun í för með sér 

merkir að hún er látin í té með fyrirvara um takmarkanir, sem krafist er samkvæmt lögum Sambandsins eða samkvæmt 

landslögum sem samrýmast lögum Sambandsins, auk þess að vera með fyrirvara um þörfina á að tryggja snurðulausa 

starfsemi netsins og einkum þörfina á að tryggja sanngjarna skiptingu flutningsgetu milli notenda á álagstímum. 

5) Samkeppnishæfur markaður og lagarammi, sem hægt er að laga að þróun og sem ýtir undir samkeppni, fjárfestingu og 

almennan aðgang og notkun nettengingar með mjög mikilli flutningsgetu, ásamt samevrópskum netum og nýjum 

viðskiptalíkönum, eru mikilvægir hvatar til að fjárfesta í netum með mikla og mjög mikla flutningsgetu sem geta séð 

borgurum alls staðar í Sambandinu fyrir nettengingu. 

6) Í ljósi orðsendingar framkvæmdastjórnarinnar frá 14. september 2016 og til þess að stuðla að aukinni þátttöku í stafrænu 

samfélagi ætti Sambandið að styðja að látin sé í té staðbundin, þráðlaus hágæðanettenging án endurgjalds og án skilyrða 

sem hafa mismunun í för með sér í miðstöðvum á opinberum vettvangi í sveitarfélögum, þ.m.t. svæðum utandyra sem 

eru opin almenningi. Reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1316/2013 (2) og (ESB) nr. 283/2014 (3) taka 

ekki til slíks stuðnings. 

7) Slíkur stuðningur ætti að hvetja opinbera aðila, eins og skilgreint er í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/2102 (4), til að bjóða staðbundna, þráðlausa nettengingu án endurgjalds og án skilyrða sem hafa mismunun í för 

með sér, sem viðbót við opinbera þjónustu sína til þess að tryggja að fólk í staðbundnum samfélögum geti notið góðs af 

háhraðabreiðbandi og hafi möguleika á að bæta stafræna færni sína í miðstöðvum á opinberum vettvangi. Slíkar 

stofnanir gætu tekið til sveitarfélaga, samtaka sem sveitarfélög mynda, annarra staðbundinna opinberra yfirvalda og 

stofnana, bókasafna og sjúkrahúsa. 

8) Staðbundin, þráðlaus nettenging án endurgjalds og án skilyrða sem hafa mismunun í för með sér gæti stuðlað að því að 

brúa stafræna gjá, einkum í samfélögum sem dragast aftur úr með tilliti til stafræns læsis, m.a. í dreifbýli og á 

afskekktum stöðum. 

9) Betri aðgangur að breiðbandi með mikinn og mjög mikinn gagnaflutningshraða (e. high-speed and very-high-speed 

broadband) og þar með að nettengdri þjónustu, einkum í dreifbýli og á afskekktum stöðum, gæti aukið lífsgæði með því 

að auðvelda aðgang að þjónustu, t.d. rafrænni heilbrigðisþjónustu og rafrænni stjórnsýslu, og gæti stuðlað að þróun 

lítilla og meðalstórra fyrirtækja á staðnum. 

10) Til að tryggja árangur af þeim stuðningi, sem er veittur samkvæmt þessari reglugerð, og til að kynna aðgerð 

Sambandsins á þessu sviði, ætti framkvæmdastjórnin að sjá til þess að aðilar, sem vinna verkefni sem hljóta 

fjárhagsaðstoð Sambandsins sem býðst samkvæmt þessari reglugerð, veiti endanotendum eins miklar upplýsingar og 

mögulegt er um að þjónustan sé í boði og ættu að vekja athygli á því að Sambandið hefur veitt fjármagni til hennar. 

Slíkar upplýsingar gætu einnig gefið endanotendum auðveldan aðgang að upplýsingum um Sambandið. 

11) Efling staðbundinnar, þráðlausrar nettengingar án endurgjalds og án skilyrða sem hafa mismunun í för með sér í 

miðstöðvum á opinberum vettvangi ætti, með tilliti til sérstaks tilgangs hennar og þess að hún uppfyllir staðbundnar 

þarfir, að teljast sérstakt verkefni sem þjónar sameiginlegum hagsmunum í fjarskiptageiranum í skilningi reglugerða 

(ESB) nr. 1316/2013 og (ESB) nr. 283/2014. 

12) Til að sjá fyrir viðeigandi fjármögnun til þess að efla nettengingu í staðbundnum samfélögum og til að tryggja 

árangursríka framkvæmd hennar ætti að stækka fjárhagsrammann til framkvæmdar Sjóðnum fyrir samtengda Evrópu í 

fjarskiptageiranum um 25 000 000 evrur, sem hækka má í 50 000 000 evrur.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2120 frá 25. nóvember 2015 um ráðstafanir varðandi opinn Netaðgang og um breytingu 

á tilskipun 2002/22/EB um alþjónustu og réttindi notenda að því er varðar rafræn fjarskiptanet og -þjónustu og reglugerð (ESB)  

nr. 531/2012 um reiki á almennum farsímanetum innan Sambandsins (Stjtíð. ESB L 310, 26.11.2015, bls. 1). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1316/2013 frá 11. desember 2013 um að koma á fót sjóði fyrir samtengda Evrópu, um 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 913/2010 og um niðurfellingu á reglugerðunum (EB) nr. 680/2007 og (EB) nr. 67/2010 (Stjtíð. ESB L 348, 

20.12.2013, bls. 129). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 283/2014 frá 11. mars 2014 um viðmiðunarreglur fyrir samevrópsk net á sviði 

fjarskiptavirkja og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 1336/97/EB (Stjtíð. ESB L 86, 21.3.2014, bls. 14). 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2102 frá 26. október 2016 um aðgengileika vefsetra opinberra aðila og smáforrita þeirra 

fyrir snjalltæki (Stjtíð. ESB L 327, 2.12.2016, bls. 1). 
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13) Með tilliti til þess að stuðningurinn sem verður veittur samkvæmt þessari reglugerð er ekki viðskiptalegs eðlis og að 

væntanlega verða einstök verkefni smá í sniðum ætti stjórnsýslubyrði að vera haldið í lágmarki og vera í réttu hlutfalli 

við fyrirhugaðan ávinning, að teknu tilliti til þarfarinnar á ábyrgðarskyldu og rétts jafnvægis milli einföldunar og 

eftirlits. Þessari reglugerð ætti því að koma til framkvæmda með fjárhagsaðstoð í þeirri mynd sem best á við, einkum í 

formi styrkja, t.d. með inneignarmiðum, og sem tiltæk er samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) 

nr. 966/2012 (1), nú eða í framtíðinni. Stuðningurinn sem á að veita samkvæmt þessari reglugerð ætti ekki að byggjast á 

fjármögnunarleiðum (e. financial instruments). Meginreglan um trausta fjármálastjórnun ætti að gilda. 

14) Með tilliti til takmarkaðra fjárveitinga miðað við hugsanlega mikinn fjölda umsókna ætti að einfalda 

stjórnsýslumeðferðir svo að hægt sé að taka ákvarðanir tímanlega. Breyta ætti reglugerð (ESB) nr. 1316/2013 til að 

heimila aðildarríkjum að samþykkja flokka tillagna, í samræmi við viðmiðanirnar sem eru skilgreindar í 4. þætti 

viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 283/2014, til þess að komast hjá því að þurfa að samþykkja umsóknir hverja fyrir sig 

og tryggja að ekki sé skylda að votta útgjöld og upplýsa framkvæmdastjórnina árlega vegna styrkja eða annars konar 

fjárhagsaðstoðar sem er veitt samkvæmt þessari reglugerð. 

15) Vegna þess hve hver staðbundinn, þráðlaus aðgangsstaður hefur takmarkað drægi og verðgildi stakra verkefna sem tekin 

eru fyrir er lágt er ekki búist við að aðgangsstaðir sem njóta fjárhagsaðstoðar samkvæmt þessari reglugerð vegi að 

viðskiptatilboðum. Til þess að tryggja enn frekar að slík fjárhagsaðstoð raski ekki samkeppni um of, ryðji frá 

fjárfestingu einkaaðila eða dragi úr áhuga einkarekinna fyrirtækja á fjárfestingu ætti að takmarka stuðninginn, sem 

kveðið er á um samkvæmt þessari reglugerð, við verkefni sem eru ekki endurtekning á fyrirliggjandi endurgjaldslausum 

tilboðum, svipaðs eðlis, frá einkaaðilum eða opinberum aðilum, á sama opinbera svæðinu. Þessi reglugerð ætti ekki að 

koma í veg fyrir að settar verði takmarkanir í notendaskilmála, s.s. um takmörkun nettengingar við ákveðinn tíma eða 

sanngjarna hámarksgagnanotkun. 

16) Viðbótarstuðningur gæti stuðlað að því að áhrifin yrðu meiri og ætti því ekki að útiloka hann. Slíkur viðbótarstuðningur 

gæti komið annaðhvort frá opinberum fjármögnunaraðilum, s.s. úr sjóðum Sambandsins eða landsbundnum sjóðum, 

þ.m.t. Byggðaþróunarsjóði Evrópu, eða frá fjármögnunaraðilum úr hópi einkaaðila. 

17) Tiltækum fjárveitingum ætti að ráðstafa til verkefna með jafnri landfræðilegri dreifingu milli aðildarríkjanna og að 

jafnaði samkvæmt reglunni „fyrstir koma, fyrstir fá“. Fyrirkomulagið til að tryggja jafna landfræðilega dreifingu ætti að 

koma fram í viðkomandi vinnuáætlunum sem samþykktar eru samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 1316/2013 og ætti að 

tilgreina nánar í auglýsingum eftir tillögum sem eru samþykktar í samræmi við þá reglugerð, ef þörf krefur t.d. með því 

að gera kleift að efla þátttöku umsækjenda frá aðildarríkjum þar sem nýting styrkja eða annars konar fjárhagsaðstoðar 

hefur verið hlutfallslega lág. 

18) Til þess að tryggja að nettenging í samræmi við þessa reglugerð sé látin fljótt í té, ætti að koma fjárhagsaðstoð í 

framkvæmd með því að nota, að því marki sem frekast er unnt, tól á Netinu sem gefa gera kleift að leggja fram og 

afgreiða umsóknir hratt og styðja við framkvæmd, vöktun og endurskoðun uppsettra staðbundinna, þráðlausra 

aðgangsstaða. Framkvæmdastjórnin og viðkomandi yfirvöld í aðildarríkjunum ættu að stuðla að verkefninu sem þjónar 

sameiginlegum hagsmunum. 

19) Þessi reglugerð er með fyrirvara um landslög sem samrýmast lögum Sambandsins, s.s. ákvæði landslaga sem koma í veg 

fyrir að sveitarfélög láti í té beint þráðlausa nettengingu án endurgjalds en heimila þeim að láta í té slíka tengingu fyrir 

milligöngu einkaaðila. 

20) Með tilliti til þess hversu brýn þörf er á nettengingu í Sambandinu og á að efla aðgang að netum sem geta skilað, um allt 

Sambandið, einnig í dreifbýli og á afskekktum stöðum, hágæðanettengingu sem byggist að lágmarki á háhraða-

breiðbandsþjónustu, og helst einnig á að ná markmiðum Evrópska gígabitasamfélagsins, ætti að leitast við að dreifa 

fjárhagsaðstoð jafnt í landfræðilegu tilliti. 

21) Aðilum sem hljóta aðstoð ætti að vera skylt að láta í té þráðlausa nettengingu í þrjú ár að lágmarki. 

22) Í aðgerðum sem fjármagnaðar eru samkvæmt þessari reglugerð ætti að nota nýjasta og besta fáanlega búnað, sem gerir 

kleift að sjá notendum fyrir aðgengilegri og nægilega öruggri háhraðatengingu án endurgjalds og án skilyrða sem hafa 

mismunun í för með sér.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012 frá 25. október 2012 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins 

og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 (Stjtíð. ESB L 298, 26.10.2012, bls. 1). 
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23) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar reglugerðar, þ.e. að styðja við að látin verði í té þráðlaus 

hágæðanettenging í staðbundnum samfélögum alls staðar í Sambandinu, og því verði betur náð á vettvangi 

Sambandsins, vegna umfangs þess og áhrifa, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við 

nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins 

og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessu markmiði. 

24) Því ætti að breyta reglugerðum (ESB) nr. 1316/2013 og (ESB) nr. 283/2014 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 1316/2013 

Reglugerð (ESB) nr. 1316/2013 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 1. liðar 2. gr. komi eftirfarandi: 

„1) „verkefni sem þjónar sameiginlegum hagsmunum“: verkefni sem er skilgreint í reglugerðum Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1315/2013, (ESB) nr. 347/2013 eða (ESB) nr. 283/2014 (*), 

 ___________  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 283/2014 frá 11. mars 2014 um viðmiðunarreglur fyrir samevrópsk 

net á sviði fjarskiptavirkja og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 1336/97/EB (Stjtíð. ESB L 86, 21.3.2014, bls. 14).“ 

2) Í stað 4. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi: 

„4. Í fjarskiptageiranum skal Sjóðurinn fyrir samtengda Evrópu styðja aðgerðir sem vinna að þeim markmiðum sem 

tilgreind eru í reglugerð (ESB) nr. 283/2014.“ 

3) Í stað b-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi: 

„b) fjarskiptageirinn: 1 066 602 000 evrur,“. 

4) Ákvæðum 7. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Einungis aðgerðir, sem stuðla að verkefnum sem þjóna sameiginlegum hagsmunum í samræmi við reglugerðir 

(ESB) nr. 1315/2013, (ESB) nr. 347/2013 og (ESB) nr. 283/2014, og aðgerðir til stuðnings áætluninni skulu teljast 

uppfylla skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð Sambandsins, einkum í formi styrkja, innkaupa og fjármögnunarleiða.“ 

b) Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„4. Í fjarskiptageiranum skulu allar aðgerðir til framkvæmdar verkefnum sem þjóna sameiginlegum hagsmunum og 

aðgerðir til stuðnings áætluninni, sem eru tilgreindar í reglugerð (ESB) nr. 283/2014 og uppfylla viðmiðanir um 

aðstoðarhæfi og/eða skilyrði sem mælt er fyrir um í samræmi við þá reglugerð, teljast uppfylla skilyrði fyrir 

fjárhagsaðstoð Sambandsins samkvæmt þessari reglugerð, sem hér segir: 

a) fjármagna skal almenna þjónustu, grunnþjónustuleiðir og aðgerðir til stuðnings áætluninni með styrkjum og/eða 

innkaupum, 

b) fjármagna skal aðgerðir á sviði breiðbandsneta með fjármögnunarleiðum, 

c) aðgerðir á sviði þess að láta í té staðbundna, þráðlausa nettengingu án endurgjalds og án skilyrða sem hafa 

mismunun í för með sér í staðbundnum samfélögum skal fjármagna með styrkjum eða annars konar fjárhagsaðstoð, 

þó ekki með fjármögnunarleiðum.“ 

5) Í 9. gr. bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„1a. Í rökstuddum tilvikum þar sem koma þarf í veg fyrir óþarfa stjórnsýslubyrði, einkum í tilvikum þar sem um er að ræða 

lága styrki í skilningi 185. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 1268/2012, geta aðildarríkin, sem um getur í 1. mgr. 

þessarar greinar, samþykkt flokk tillagna samkvæmt vinnuáætlununum, sem samþykktar voru samkvæmt 17. gr. þessarar 

reglugerðar, án þess að tilgreina einstaka umsækjendur. Með slíku samþykki losna aðildarríkin við að þurfa að samþykkja 

hverja umsókn fyrir sig.“  
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6) Eftirfarandi undirgrein bætist við 4. mgr. 10. gr.: 

„Aðgerðir á sviði þess að láta í té staðbundna, þráðlausa nettengingu án endurgjalds og án skilyrða sem hafa mismunun í för 

með sér í staðbundnum samfélögum skal fjármagna með fjárhagsaðstoð Sambandsins sem tekur til allt að 100% af 

aðstoðarhæfum kostnaði, með fyrirvara um meginregluna um samfjármögnun.“ 

7) Í stað 1. mgr. 14. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Nota má fjármögnunarleiðir sem er komið á í samræmi við VIII. bálk reglugerðar (ESB, KBE) nr. 966/2012 til að 

greiða fyrir aðgangi að fjármögnun af hálfu aðila sem annast framkvæmd aðgerða er stuðla að verkefnum sem þjóna 

sameiginlegum hagsmunum, eins og skilgreint er í reglugerðum (ESB) nr. 1315/2013, (ESB) nr. 347/2013 og (ESB)  

nr. 283/2014, og til að ná markmiðum þeirra. Grundvalla skal fjármögnunarleiðirnar á fyrirframmati á markaðsgöllum eða 

fjárfestingum sem eru minni að umfangi en æskilegt er og á fjárfestingarþörfum. Í meginatriðum skulu skilmálar, skilyrði 

og málsmeðferðarreglur fyrir hverja fjármögnunarleið vera þau sem mælt er fyrir um í III. hluta I. viðauka við þessa 

reglugerð.“ 

8) Í stað 5. mgr. 17. gr. komi eftirfarandi: 

„5. Við samþykkt vinnuáætlana til margra ára og árlegra geirabundinna vinnuáætlana skal framkvæmdastjórnin koma á 

viðmiðunum varðandi val og úthlutun í samræmi við þau markmið og forgangsatriði sem mælt er fyrir um í 3. og 4. gr. 

þessarar reglugerðar og í reglugerðum (ESB) nr. 1315/2013, (ESB) nr. 347/2013 og (ESB) nr. 283/2014. Við ákvörðun 

úthlutunarviðmiðana skal framkvæmdastjórnin hafa hliðsjón af þeim almennu stefnumiðum sem mælt er fyrir um í V. hluta 

I. viðauka við þessa reglugerð.“ 

9) Eftirfarandi málsgreinar bætist við í 22. gr.: 

„Vottun útgjalda sem um getur í annarri undirgrein þessarar greinar er ekki skyldubundin vegna styrkja eða annars konar 

fjárhagsaðstoðar sem er veitt samkvæmt c-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 283/2014. 

Krafan um að upplýsa framkvæmdastjórnina árlega, sem um getur í þriðju undirgrein þessarar greinar, gildir ekki um styrki 

eða annars konar fjárhagsaðstoð sem er veitt samkvæmt c-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 283/2014.“ 

2. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 283/2014 

Reglugerð (ESB) nr. 283/2014 er breytt sem hér segir: 

1) Við 2. mgr. 2. gr. bætist eftirfarandi liður: 

„h) „staðbundinn, þráðlaus aðgangsstaður“: lágaflsbúnaður sem er lítill að stærð og með lítið drægi sem notar, án 

einkaréttinda, fjarskiptatíðniróf þar sem skilyrði fyrir aðgengi og skilvirkri notkun eru samræmd á vettvangi 

Sambandsins og sem veitir notendum þráðlausan aðgang að rafrænu fjarskiptaneti.“ 

2) Í 1. mgr. 4. gr. bætist eftirfarandi liður við: 

„c) styðja að látin verði í té staðbundin, þráðlaus hágæðanettenging án endurgjalds og án skilyrða sem hafa mismunun í 

för með sér í staðbundnum samfélögum.“ 

3) Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„5a. Aðgerðir sem stuðla að verkefnum sem þjóna sameiginlegum hagsmunum á sviði þess að láta í té staðbundna, 

þráðlausa nettengingu án endurgjalds og án skilyrða sem hafa mismunun í för með sér í staðbundnum samfélögum 

skulu studdar með: 

a) styrkjum, og/eða 

b) annars konar fjárhagsaðstoð, þó ekki fjármögnunarleiðum.“ 

b) í stað annars undirliðar 7. mgr. komi eftirfarandi: 

„Þessi fjárhæð skal vera allt að 15% af fjárhagsrammanum fyrir fjarskiptageirann sem um getur í b-lið 1. mgr. 5. gr. í 

reglugerð (ESB) nr. 1316/2013.“  
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4) Í 6. gr. bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„8a. Aðgerðir sem stuðla að verkefnum sem þjóna sameiginlegum hagsmunum á sviði þess að láta í té staðbundna, 

þráðlausa hágæðanettengingu án endurgjalds og án skilyrða sem hafa mismunun í för með sér í staðbundnum samfélögum 

skulu uppfylla skilyrði sem eru sett fram í 4. þætti viðaukans til þess að teljast aðstoðarhæfar.“ 

5) Í 9. mgr. 8. gr. bætist eftirfarandi liður við: 

„d) fjölda tenginga við staðbundna, þráðlausa aðgangsstaði sem komið hefur verið á með aðgerðum til framkvæmdar  

4. þætti viðaukans.“ 

6) Eftirfarandi þáttur bætist við viðaukann: 

„4. ÞÁTTUR ÞRÁÐLAUS NETTENGING Í STAÐBUNDNUM SAMFÉLÖGUM 

Til að teljast hæfar til að hljóta fjárhagsaðstoð verða aðgerðir að miða að því að láta í té staðbundna, þráðlausa nettengingu 

án endurgjalds og án skilyrða sem hafa mismunun í för með sér í miðstöðvum á opinberum vettvangi, þ.m.t. svæðum 

utandyra sem eru opin almenningi og gegna mikilvægu hlutverki í opinberu lífi í staðbundnum samfélögum. Að því er 

varðar aðgengileika skal með þessum aðgerðum veittur aðgangur að þjónustu á a.m.k. viðeigandi tungumálum 

hlutaðeigandi aðildarríkis og, að því marki sem mögulegt er, á öðrum opinberum tungumálum stofnana Sambandsins. 

Fjárhagsaðstoð skal vera aðgengileg opinberum aðilum, eins og þeir eru skilgreindir í 1. lið 3. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2102 (*), sem taka að sér að láta í té í samræmi við landslög staðbundna, þráðlausa 

nettengingu, sem er án endurgjalds og án skilyrða sem hafa mismunun í för með sér, með því að setja upp staðbundna, 

þráðlausa aðgangsstaði. 

Aðgerðir sem farið er í til að láta í té staðbundna, þráðlausa nettengingu uppfylla skilyrði fyrir fjármögnun ef: 

1) þær eru framkvæmdar af opinberum aðila, eins og um getur í annarri undirgrein, sem getur gert áætlun um og haft 

eftirlit með uppsetningu staðbundinna, þráðlausra aðgangsstaða, innandyra eða utan, á opinberum svæðum, auk þess að 

tryggja fjármögnun rekstrarkostnaðar í þrjú ár að lágmarki, 

2) þær byggjast á háhraðabreiðbandstengingu sem gerir mögulegt að sjá notendum fyrir hágæðanettengingu sem: 

a) er án endurgjalds og án skilyrða sem hafa mismunun í för með sér, aðgengileg, örugg og notar nýjasta og besta 

fáanlega búnað, sem gerir kleift til að sjá notendum fyrir háhraðanettengingu, og 

b) styður aðgang að nýskapandi stafrænni þjónustu, eins og þeirri sem er í boði um grunnvirki fyrir stafræna þjónustu, 

3) þær nota sameiginlegt sjónrænt auðkenni sem framkvæmdastjórnin mun láta í té og tengil á tilheyrandi tól á Netinu, 

4) þær virða meginreglur um tæknilegt hlutleysi á stigi baknetsins, skilvirka notkun opinberrar fjármögnunar og getu til að 

aðlaga verkefni bestu tæknilegu tilboðunum, 

5) þær fela í sér skuldbindingu um að kaupa nauðsynlegan búnað og/eða tengda uppsetningarþjónustu í samræmi við 

gildandi lög til að tryggja að verkefni raski ekki samkeppni um of. 

Aðgerðir sem eru endurtekning á fyrirliggjandi endurgjaldslausum tilboðum svipaðs eðlis, þ.m.t. varðandi gæði, frá 

einkaaðilum eða opinberum aðilum á sama opinbera svæðinu teljast ekki uppfylla skilyrði fyrir fjármögnun, Slíka 

endurtekningu má koma í veg fyrir með því að tryggja að drægi aðgangsstaða, sem eru fjármagnaðir samkvæmt þessari 

reglugerð, sé hannað þannig að það nái fyrst og fremst yfir opinber svæði og skari ekki fyrirliggjandi tilboð, svipaðs eðlis, 

frá einkaaðilum eða opinberum aðilum. 

Tiltækum fjárveitingum skal ráðstafa með jafnri landfræðilegri dreifingu milli aðildarríkjanna til aðgerða sem uppfylla 

skilyrðin sem eru sett fram í þessum þætti í ljósi fjölda móttekinna tillagna og, að jafnaði, samkvæmt reglunni „fyrstir 

koma, fyrstir fá“. Heildarúthlutun fjármagns vegna hverrar auglýsingar eftir tillögum skal taka til allra þeirra aðildarríkja 

sem aðstoðarhæfar tillögur koma frá. 

Aðgerðir sem eru fjármagnaðar samkvæmt þessum þætti skulu vera í framkvæmd og framkvæmdastjórnin fylgjast náið með 

þeim í a.m.k. þrjú ár. Eftir rekstrartímabilið skal framkvæmdastjórnin áfram láta í té yfirlit um virkni þessara aðgerða og 

hugsanlegt innlegg fyrir framtaksverkefni í framtíðinni. 

 ____________  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2102 frá 26. október 2016 um aðgengileika vefsetraopinberra aðila 

og smáforrita þeirra fyrir snjalltæki (Stjtíð. ESB L 327, 2.12.2016, bls. 1).“  
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3. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg, 25. október 2017. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

M. MAASIKAS 

forseti. 

 _____  
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Sameiginleg yfirlýsing Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar 

Evrópuþingið, ráðið og framkvæmdastjórnin eru sammála um að framtaksverkefnið WiFi4EU ætti að hafa marktæk áhrif og 

skalanleika. Í þessu skyni taka þau mið af því að ef ekki er hægt að tryggja að fullu stækkun fjárhagsrammans fyrir framkvæmd 

Sjóðsins fyrir samtengda Evrópu í fjarskiptageiranum um 25 000 000 til 50 000 000 evrur gæti framkvæmdastjórnin lagt til 

endurúthlutun innan þess ramma til að auðvelda heildarfjármögnun til þess að efla nettengingu í staðbundnum samfélögum að 

fjárhæð 120 000 000 evrur. 

 __________  


