
N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.25/ 30.7.1994

 00

86

RÅDSBESLUTNING

av 5. oktober 1987

om innføring av et fellesskapsprogram for elektronisk overføring av handelsdata via
kommunikasjonsnett (TEDIS)

(87/499/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2), og

ut fra følgende betraktninger:

Fellesskapet har særlig som oppgave, gjennom opprettelsen av
et felles marked og en gradvis tilnærming av medlemsstatenes
økonomiske politikk, å fremme en harmonisk utvikling av den
økonomiske virksomhet i hele Fellesskapet, og nærmere
forbindelser mellom medlemsstatene.

Stats- og regjeringssjefene understreket, da de møttes i Stuttgart,
Aten og Fontainebleau, betydningen av telekommunikasjon som
en vesentlig drivkraft i arbeidet for økonomisk vekst og sosial
utvikling.

Europaparlamentet la i sin vurdering av telekommunikasjonens
situasjon og utvikling vekt på dens nøkkelrolle i Fellesskapets
framtidige politiske, sosiale og økonomiske utvikling (drøfting i
Europaparlamentet om telekommunikasjon i 1983, Leonardi-
rapporten, Albert og Ball-rapporten av 1982).

Rådet godkjente 17. desember 1984 hovedelementene i en
fellesskapspolitikk for telekommunikasjon, herunder målet om å
forbedre telenettjenester og avanserte telenett gjennom tiltak på
fellesskapsnivå.

Telekommunikasjonssektoren har stor økonomisk betydning både
for sektorens industrielle virksomhet og for effektiv
informasjonsutveksling i hele Fellesskapet.

Standardene for informasjonsteknologi og det arbeid som er
nødvendig for å utarbeide disse er av særlig karakter, blant annet
på grunn av følgende forhold:

- de tekniske spesifikasjonene er komplekse, og det kreves
presisjon for å sikre systemenes datautveksling og
samtrafikkevne,

- det er behov for hurtig å fastsette standarder for å unngå at
det utvikler seg inkompatible systemer for elektronisk
overføring av (handels)data,

- det er nødvendig å sikre iverksetting av internasjonale
standarder på et grunnlag som gir tillit til at de kan
gjennomføres i praksis.

Et alminnelig standardiseringsprogram for informasjons-
teknologi og telekommunikasjon er iverksatt.

I rådsvedtak 87/95/EØF av 22. desember 1986 om
standardisering på sektorene informasjonsteknologi og
telekommunikasjon(3) er det tatt sikte på å opprette en generell
ramme for utarbeiding av standarder eller felles tekniske
spesifikasjoner i disse sektorene, for særlig å lette
informasjonsutvekslingen i Fellesskapet ved å fjerne hindringer
som følge av inkompatibilitet grunnet manglende eller upresise
standarder.

Innenfor rammene av CD-prosjektet (koordinert utvikling av
administrative EDB-prosedyrer) og CADDIA-programmet
(samarbeid om automatisering av data og dokumentasjon på
området import/eksport og landbruk) bør det særlig gjennomføres
tiltak som sikrer et nært samarbeid med handels- og
industrimiljøer, for å oppnå et egnet grensesnitt for
kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom systemene
for handel, industri og tolladministrasjon.

Ovennevnte mål kan nås bare ved at det opprettes et nært
samarbeid mellom handels- og industrimiljøene i de ulike

(1) EFT nr. C 246 av 14.9.1987, s. 92

(2) EFT nr. C 105 av 21.4.1987, s. 1

(3) EFT nr. L 36 av 7.2.1987, s. 31
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industrisektorer, for å sikre den nødvendige kompatibilitet
mellom systemene for elektronisk overføring av handelsdata.

CD-prosjektet krever at det tas hensyn til sikkerhets-,
beskyttelses- og fortrolighetsaspekter ved den informasjon om
import, eksport og handel innenfor Fellesskapet som gis til,
oppbevares av eller sendes mellom Kommisjonen,
tolladministrasjonene og markedsdeltakerne.

Nevnte spørsmål inngår i en langt mer omfattende problematikk,
nemlig beskyttelse av informasjon ved overføring av elektroniske
handelsdata mellom databehandlingssystemer, og det er
nødvendig med en overensstemmelse mellom de tiltak som er
iverksatt innenfor rammene av CD-prosjektet og tiltak iverksatt
i industriell sammenheng.

Kommisjonens hvitbok om gjennomføring av det indre marked
understreker viktigheten av å utvikle nye tjenester over
landegrensene, og at telenett basert på felles standarder bidrar
betydelig til gjennomføringen av et marked uten
handelshindringer på fellesskapsplan.

Grønnboken av 30. juni 1987 inneholder retningslinjer for
utviklingen av det felles marked for telekommunikasjonstjenester
og -utstyr.

Overføring av elektroniske handelsdata kan i stigende grad bidra
til å styrke konkurranseevnen til europeiske bedrifter i
produksjons- og tjenestesektoren.

Både det private næringsliv og det offentlige innfører stadig flere
inkompatible systemer for overføring av elektroniske handelsdata,
både i selskaper, grupper av selskaper eller i industriell sektor,
såvel på nasjonalt som på internasjonalt nivå.

I forbindelse med elektronisk overføring av handelsdata er det
fare for at ulike og fragmentariske framgangsmåter som blir fulgt
i en stat eller, mer generelt, i et firma, en firmagruppe eller en
virksomhetssektor, kan medføre at det utarbeides inkompatible
systemer som ikke kan kommunisere innbyrdes, og at
leverandørene av utstyr og tjenester samt brukerne hindres i å
utnytte fordelene ved utviklingen av elektronisk overføring av
handelsdata fullt ut.

For å unngå at kommunikasjon mellom ulike systemer for
overføring av elektroniske handelsdata blir umulig, bør det
opprettes et program som både omfatter en første serie av tiltak
av felles interesse som er nødvendige for å samordne utviklingen
av elektronisk overføring av handelsdata, og en annen serie av
tiltak nærmere tilknyttet sektorprosjektene, for å prøve å finne
en samordnet løsning på de felles problemer som måtte oppstå i
utviklingen av prosjektene.

Det bør innledningsvis gjennomføres tiltak og utføres
undersøkelser for å skape og utvikle de gunstige vilkår som er

nødvendige for en samordnet utvikling av elektronisk overføring
av handelsdata.

På grunnlag av de resultater og erfaringer som er oppnådd, vil
det bli nødvendig å definere mål og detaljer for en eventuell
annen fase, som skal omfatte støtte til pilotprosjekter og
oppfølging av visse iverksatte tiltak.

Traktaten gir ikke nødvendig myndighet for dette formål, bortsett
fra i artikkel 235 -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Det skal opprettes et fellesskapsprogram for elektronisk
overføring av handelsdata via kommunikasjonsnett (TEDIS) på
områdene handel, industri og administrasjon, heretter kalt
«programmet».

Artikkel 2
Programmet skal iverksettes i henhold til denne beslutning. Det
skal strekke seg over en periode på to år.

Artikkel 3
Programmet har som mål:

1) å samordne på fellesskapsnivå det arbeidet som blir utført
i de ulike medlemsstater i forbindelse med utvikling av
systemer for elektronisk overføring av handelsdata,

2) å øke kunnskapsnivået hos potensielle brukere,

3) å gjøre europeiske maskin- og programvareprodusenter
oppmerksomme på mulighetene som elektronisk
dataoverføring tilbyr,

4) å sørge for logistisk støtte til europeiske sektorgrupper,

5) å ta hensyn til at det i utformingen av telekommunikasjons-
og standardiseringspolitikken stilles særlige krav til
elektronisk overføring av handelsdata innenfor og mellom
Fellesskapets medlemsstater; å utføre forberedende arbeid
for dette formål,

6) å bidra til å opprette sentre for samsvarsprøver for maskin-
og programvare som brukes i systemene for elektronisk
overføring av handelsdata,

7) å finne løsninger på de juridiske problemer som vil kunne
være til hinder for utvikling av elektronisk overføring av
handelsdata, og sørge for at restriktive forskrifter for
telekommunikasjon ikke kan forhindre utviklingen av
elektronisk overføring av handelsdata,

8) å undersøke de sikkerhetskrav som stilles til systemene for
elektronisk overføring av handelsdata, for å sikre
fortroligheten av de overførte opplysninger,
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 009) å undersøke de særlige problemer som oppstår på grunn av
mangfoldet av språk i Fellesskapet, og for dette formål
undersøke muligheten av å bruke de resultater som er
oppnådd eller tilsiktet i de maskinbaserte
oversettelsesprogrammene Systran og Eurotra,

10) å undersøke hvorvidt det er tilrådelig å fremme utvikling
av den spesialiserte programvare som er nødvendig for
elektronisk overføring av handelsdata,

11) å utarbeide en fortegnelse over eksisterende eller potensielle
sektorprosjekter for elektronisk overførin av handelsdata,
og foreta en sammenlignende analyse av disse
sektorprosjektene,

12) å registrere de særlige behov som oppstår i løpet av
gjennomføringen av systemene for elektronisk overføring
av handelsdata, og som lettest kan dekkes ved bistand fra
Fellesskapet,

13) å undersøke særlig hvilken bistand som kan gis til små og
mellomstore bedrifter for at de skal kunne delta aktivt i
elektronisk overføring av handelsdata,

14) å planlegge eventuell støtte til pilotprosjekter som ved
gradvis iverksetting vil kunne føre til løsninger som er egnet
til alminnelig bruk for å løse felles problemer som oppstår
innenfor de fleste systemer for elektronisk overføring av
handelsdata.

Artikkel 4
Iverksettingen av programmet skal skje i samordning med den
politikk og de tiltak som gjennomføres eller planlegges i

Fellesskapet på området for telekommunikasjon,
informasjonsmarked, standardisering og flerspråklighet, og
særlig i samordning med CADDIA-programmet og CD-
prosjektet, for å sikre nødvendig samspill med de særlige behov
på området for elektronisk overføring av handelsdata.

Artikkel 5
Kontraktene i forbindelse med programmet skal inngås med
bedrifter, herunder små og mellomstore bedrifter,
forskningsinstitusjoner og andre organer som er opprettet i
Fellesskapet.

Artikkel 6
1. Fellesskapet skal bidra til iverksettingen av programmet

innenfor de årlige bevilgningsrammer som fastsettes for
dette formål i De europeiske fellesskaps generelle budsjett.

2. Beløpet som anses for nødvendig for å dekke Fellesskapets
bidrag til gjennomføringen av programmet, utgjør
5,3 millioner ECU for hele programmets varighet.

Artikkel 7
Kommisjonen skal sørge for at programmet gjennomføres på en
tilfredsstillende  måte,  og  vedta  egnede  gjennomføringsbestem
melser.

Artikkel 8
Kommisjonen skal, senest 1. januar 1990, framlegge for Rådet
en rapport om gjennomføringen av arbeidet fastlagt i denne
beslutning samt om nødvendig et forslag til videre tiltak.

Artikkel 9
Denne beslutning får virkning fra 1. januar 1988.

Utferdiget i Luxembourg, 5. oktober 1987.

For Rådet

M. WILHJELM

Formann
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