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RÅDSBESLUTNING

av 22. juli 1991

om opprettelse av annen fase i TEDIS-programmet (systemer for elektronisk overføring av
handelsdata)

(91/385/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(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), 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.

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.

Elektronisk datautveksling (EDI) kan i stigende grad bidra til å
øke konkurranseevnen til europeiske bedrifter i produksjons- og
tjenestesektoren.

Både det private næringsliv og det offentlige innfører stadig flere
inkompatible systemer for elektronisk datautveksling, både i
selskaper, grupper av selskaper eller i en virksomhetssektor, såvel
på nasjonalt som på internasjonalt nivå.

I forbindelse med elektronisk datautveksling er det fare for at
ulike og fragmentariske framgangsmåter som blir fulgt i en stat,
eller mer generelt, i et selskap, en gruppe av selskaper eller i 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 datautveksling
fullt ut.

I tråd med Rådsresolusjon av 22. januar 1990 om transeuropeiske
nett(4) og med konklusjonene fra De europeiske råds møter i
Strasbourg og Dublin er det nødvendig, for at det indre marked
skal virke på en tilfredsstillende måte, at de bedrifter og
administrasjoner som opererer på det indre marked, kan utveksle
data i forbindelse med virksomheten ved å bruke kompatible
systemer som gjør det mulig å utvikle virkelige felleseuropeiske
datautvekslingsnett.

Det er særlig viktig med en nær samordning av TEDIS-
programmet og særprogrammet for forskning og teknologisk
utvikling på området for kommunikasjonsteknologi (1990-1994),
særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling på
området for telematikksystemer av allmenn interesse (1990-
1994) og særprogrammet for informasjonsteknologi (1990-
1994), som hører til Fellesskapets tredje rammeprogram for
forskning.

Det arbeid som allerede er påbegynt innen elektronisk
datautveksling (EDI) i TEDIS-programmets første fase (1988-
1989), opprettet ved beslutning 87/499/EØF(5), gjør det mulig å
planlegge opprettelsen av slike felleseuropeiske nett, forutsatt
at arbeidet følges opp og utvides ved at det opprettes en annen
fase i programmet.

Programmet bør ha en varighet på tre år.

Et beløp på 25 millioner ECU anses for nødvendig for å
gjennomføre dette flerårige programmet. I tidsrommet 1991/1992
anses det nødvendige beløp å være 10 millioner ECU, innenfor
rammene av de nåværende økonomiske overslag.

De bevilgninger som er nødvendige for finansiering av
programmet etter budsjettåret 1992, bør foretas innenfor

(1) EFT nr. C 311 av 12.12.1990, s. 6.

(2) EFT nr. C 106 av 22.4.1991, s. 167.

(3) EFT nr. C 102 av 18.4.1991, s. 13.

(4) EFT nr. C 27 av 6.2.1990, s. 8.

(5) EFT nr. L 285 av 8.10.1987, s. 35.

(1) EFT nr. L 97 av 11.4.1989, s. 46.
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Fellesskapets gjeldende økonomiske ramme.

Rådet endret ved beslutning 89/241/EØF(1) den første beslutning
om TEDIS-programmet for at tredjestater, særlig medlemsstater
i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA), skulle kunne
tilknyttes TEDIS-programmet, og ga i henhold til traktatens
artikkel 228 Kommisjonen fullmakt til å forhandle med EFTAs
medlemsstater om avtalene.

Rådet godkjente ved beslutningene 89/689/EØF(2), 89/690/
EØF(3), 89/691/EØF(4), 89/692/EØF(5), 89/693/EØF(6) og 89/
694/EØF(7) de avtaler om systemer for elektronisk overføring
av handelsdata som er inngått mellom Det europeiske økonomiske
fellesskap og henholdsvis Østerrike, Finland, Island, Norge,
Sverige og Sveits.

Traktaten gir ikke annen hjemmel for å treffe denne beslutning
enn artikkel 235 -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
1. Det skal opprettes en annen fase i fellesskapsprogrammet

TEDIS (systemer for elektronisk overføring av handelsdata)
om elektronisk datautveksling (EDI) på områdene handel,
industri og administrasjon, heretter kalt «programmet».

Programmet dekker et tidsrom på tre år.

2. Beløpet som anses for nødvendig for gjennomføring av
programmet, utgjør 25 millioner ECU, herav 10 mil-
lioner ECU for tidsrommet 1991/1992, i henhold til de
økonomiske overslag for 1988-1992.

Det beløp som skal finansiere iverksettingen av programmet
for tidsrommet etter dette, skal ligge innenfor Fellesskapets
gjeldende finansieringsramme.

3. Budsjettmyndigheten skal fastsette de disponible
bevilgninger for hvert regnskapsår, under hensyn til
prinsippene om god ledelse nevnt i artikkel 2 i
finansreglementet for De europeiske fellesskaps generelle
budsjett.

Artikkel 2
Programmet har som mål å sikre at systemer for elektronisk
datautveksling opprettes i Fellesskapet på mest mulig effektiv
måte av hensyn til slike systemers sosialøkonomiske betydning,
og å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at dette målet nås på
fellesskapsplan.

Artikkel 3
For å nå målene definert i artikkel 2 vil det bli iverksatt og fulgt
opp tiltak på følgende områder:

- standardisering av EDI-meldinger,

- særlige EDI-behov på området telekommunikasjon

- juridiske aspekter ved EDI,

- sikkerhet vedrørende EDI-meldinger,

- flersektorielle og transeuropeiske prosjekter,

- analyse av EDIs innvirkning på virksomhetenes ledelse,

- informasjonstiltak.

En liste over de planlagte tiltak er oppført i vedlegg I. Tiltakene
skal iverksettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 og 7.

Artikkel 4
Iverksettingen av programmet skal skje i samordning med den
politikk og de tiltak for telekommunikasjon som er iverksatt eller
planlagt i Fellesskapet, eventuelt ved at det tas særlig hensyn til
initiativene i henhold til rammedirektiv 90/387/EØF(8) om tilgang
til åpne telenett, til informasjonsmarkedet (IMPACT-
programmet), sikkerhet med hensyn til informasjons- og
standardiseringssystemene og særlig til CADDIA-programmet
og CD-prosjektet, for å sikre nødvendig samspill med de særlige
behov innen elektronisk datautveksling.

Artikkel 5
Kontraktene i forbindelse med programmet skal inngås med
bedrifter, herunder små og mellomstore bedrifter,
forskningsinstitusjoner, nasjonale administrasjoner og andre
organer som er etablert i Fellesskapet, i medlemsstatene i Det
europeiske frihandelsforbund eller i en tredjestat som har inngått
en avtale med Fellesskapet om å bli tilknyttet programmet.

Artikkel 6
1. Kommisjonen er ansvarlig for å gjennomføre programmet.

Den skal bistås av en rådgivende komité, sammensatt av
representanter for medlemsstatene og ledet av
Kommisjonens representant.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter
hvor mye saken haster, om nødvendig ved avstemning.

3. Uttalelsen skal protokollføres; hver medlemsstat skal i
tillegg ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt
protokollført.

4. Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til
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(8) EFT nr. L 192,24. 7. 1990, s. 1.

(2) EFT nr. L 400 av 30.12.1989, s. 1.

(3) EFT nr. L 400 av 30.12.1989, s. 6.

(4) EFT nr. L 400 av 30.12.1989, s. 11.

(5) EFT nr. L 400 av 30.12.1989, s. 16.

(6) EFT nr. L 400 av 30.12.1989, s. 21.

(7) EFT nr. L 400 av 30.12.1989, s. 26.
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 00komiteens uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen
om på hvilken måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

Artikkel 7
1. Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 6 skal

framgangsmåten beskrevet nedenfor anvendes for å
utarbeide arbeidsprogrammet oppført i vedlegg I, for å
fordele de tilhørende budsjettkostnader og vurdere
prosjektene og tiltakene fastsatt i ovennevnte vedlegg til
en samlet verdi på over 200 000 ECU og for å anslå beløpet
for Fellesskapets bidrag til nevnte prosjekter og tiltak.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter
hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall
som er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart. Dersom tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen
omgående underrette Rådet om dem.

4. I dette tilfellet skal Kommisjonen utsette iverksettingen av
tiltakene den har vedtatt, i tre måneder regnet fra den dagen
underretningen blir gitt.

Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning
innen fristen fastsatt i første ledd.

Artikkel 8
Ved avslutningen av TEDIS-programmet skal Kommisjonen
framlegge for Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og
sosiale komité en sluttrapport utarbeidet av uavhengige
sakkyndige, som gir en vurdering av i hvilken grad hvert av
målene for programmet er oppnådd, på grunnlag av kriteriene
og anvisningene oppført i vedlegg II til denne beslutning.

Artikkel 9
Denne beslutning får virkning fra 1. juli 1991.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 1991.

For Rådet

P. DANKERT

Formann
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VEDLEGG I

1. Standardisering av EDI-meldinger

- Støtte arbeidet med utvikling av den internasjonale EDIFACT-standarden, særlig arbeidet til
EDIFACT-rådet for Vest-Europa; samordne utarbeiding av EDIFACT-meldinger og gi den
nødvendige tekniske assistanse.

- Innføre passende midler for å sikre samsvar med EDIFACT, både med hensyn til EDI-meldinger
og konverteringsprogrammer.

- Om nødvendig tilpasse EDIFACT-standarden til nye EDI-produkter, slik som grafisk EDI,
teknisk EDI og interaktiv EDI.

- Støtte overgangen til bruk av internasjonale standarder, særlig til bruk av EDIFACT.

- Undersøke kompatibiliteten mellom den amerikanske standarden ANSI X12 og den
internasjonale EDIFACT-standarden.

2. Særlige EDI-behov på området telekommunikasjon

- Utarbeide forslag til forbedring av muligheten for teknisk sammenkopling mellom de
europeiske EDI-brukere og sikre nær forbindelse med eksisterende fellesskapstiltak på dette
området, særlig tilgang til åpne nett. Forslagene skal:

a) fremme bruk av standardiserte kommunikasjonsprotokoller som er tilpasset EDI i
kommunikasjonsbæretjenestene, slik som P-edu, X.400 (1988) eller X.500, og om
nødvendig sikre samordning med prosjektene for tilgang til åpne telenett, for å
harmonisere for eksempel standardene for pakkesvitsjede dataoverføringstjenester og
leide samband,

b) fremme brobygging mellom mellom eksisterende EDI-tjenester,

c) støtte opprettelsen av et system for registreringsmyndigheter som kan løse problemene
med å identifisere EDI-brukeres navn og adresse i en flersektoriell og transeuropeisk
sammenheng.

- Fremme økt bruk av tjenesteintegrerte digitale telenett for EDI.

- Lette tilnærmingen mellom ulike EDI-grupper spesialisert i å behandle
telekommunikasjonsspørsmål.

- Fremme den praktiske gjennomføringen av systemet med ettstedsbestilling for EDI.

3. Juridiske aspekter ved EDI

- Fullføre utkastet til europeisk standardavtale for EDI.

- Iverksette og følge opp en grundig undersøkelse av juridiske restriksjoner og behov på særskilte
områder.

- Foreta en grundig juridisk analyse av lagringsmedia og lagringsmåter og av elektroniske
signaturer for EDI-meldinger.
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- Legge et grunnlag for diskusjon om tilpasning og harmonisering av de europeiske lovgivninger,
for å innarbeide de nødvendige bestemmelser for bruk av EDI i rettsordnene; utarbeiding av
forslag om nødvendige tilpasning og harmonisering.

- Sikre ut fra et juridisk synspunkt at de funksjoner som EDI-meldingene oppfyller, også kan
anvendes i forbindelse med lover og forskrifter.

- Analysere EDI-meldingenes innvirkning på de tradisjonelle omsetningsfunksjoner.

- Følge utviklingen av spørsmål i forbindelse med beskyttelse av data og fortrolige data for å
kunne ta hensyn til de særlige behov som måtte oppstå under utviklingen av EDI.

- Sikre samordning av de juridiske aspekter ved EDI mellom medlemsstatene, og delta i den
internasjonale samordning.

4. Sikkerhet vedrørende EDI-meldinger

- Opprette en uformell gruppe av sakkyndige på dette særskilte området.

- Organisere årlige seminarer om ulike tema på området sikkerhet vedrørende EDI-meldinger.

- Øke bevisstheten hos EDI-brukerne og andre berørte grupper med hensyn til problemene
med sikkerhet vedrørende EDI-meldinger.

- Lette utviklingen av framgangsmåter, metoder, tjenester og standarder tilknyttet sikkerhet
vedrørende EDI-meldinger.

- Undersøke brukermiljøet, identifisere begrensningene, beregne risikoene, og om mulig finne
en passende modell for å sikre EDI-sikkerhet.

- Undersøke krav til sikkerhet for nye former for EDI og virkningen av ny teknologi.

- Vurdere tilgjengelige tjenester og produkter for å sikre sikkerheten vedrørende EDI-meldinger,
og om nødvendig behandle sertifiseringsspørsmålet.

- Undersøke åpne flertjenestemiljøer ut fra hensynet til EDI-sikkerhet.

5.  Flersektorielle og felleseuropeiske prosjekter

- Opprette og oppdatere en permanent fortegnelse over eksisterende eller potensielle EDI-
prosjekter i Europa.

- Sikre at sektorprosjektene samordnes for å imøtekomme industriens og brukernes behov.

- Støtte utviklingen av et tverrsektorielt forum for kartlegging av EDI-tiltak.

- Fremme iverksetting av tverrsektorielle prosjekter for å imøtekomme industriens og brukernes
behov.

- Oppmuntre de nasjonale administrasjoner og fellesskapsinstitusjonene til å delta i
tverrsektorielle prosjekter.

- Støtte utbredelse av EDI-systemer for å sikre en mer utstrakt bruk av EDI i Europa.

- Fastlegge langsiktige tiltak som kan gradvis stimulere og sammenkople EDI-systemene i
Middelhavsstatene og i statene i Mellom- og Øst-Europa.
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6. EDIs virkning på virksomhetenes ledelse

- Identifisere og analysere endringer i driftsmåte og organisering som følge av innføring av
EDI; det skal tas særlig hensyn til små og mellomstore bedrifter.

- Undersøke de økonomiske og sosiale virkningene av EDI.

- Utrede forholdet mellom kostnader og fortjeneste ved innføring av EDI i privat eller offentlig
sektor.

- Utarbeide en generell modell for innføring av EDI i administrasjoner og private og offentlige
bedrifter.

- Undersøke hvorvidt det er tilrådelig å opprette en samordningsmekanisme på europeisk plan
for forbindelse mellom bedrifter basert på EDI.

7. Informasjonstiltak

- Gjennomføre regelmessige undersøkelser av utviklingen av EDI i Europa og av tilgjengelige
EDI-produkter og -tjenester.

- Iverksette detaljerte undersøkelser som særlig angår visse stater, regioner eller industrisektorer.

- Offentliggjøre undersøkelsene, analysene og andre resultater av tiltakene iverksatt innenfor
rammen av programmet.

- Støtte opprettelsen av nasjonale og/eller regionale informasjonssentre. Sikre samordning, lev-
ering av støttemateriell og deltaking i informasjonsarbeid organisert av sentrene.

- Særlig fremme tiltak for å informere små og mellomstore bedrifter om EDI.
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VEDLEGG II

Retningslinjer for vurdering av i hvilken grad TEDIS-programmets
mål oppnås

For at målene definert i artikkel 2 skal nås, vil det bli iverksatt og fulgt opp en rekke tiltak som nevnt i
artikkel 3. Det vil deretter vurderes i hvilken grad disse målene er oppnådd.

1. Standardisering: vurdere TEDIS-programmets innvirkning på:

a) utvikling og bruk av EDIFACT-standarden i Vest-Europa,

b) tilgjengelighet og bruk av konverteringsprogrammer samt programmenes samsvar med den
internasjonale EDIFACT-standarden.

2. Sammenkopling av EDI-tjenester: måle TEDIS-programmets innvirkning på datanettenes
samspillsevne og i hvilken grad felleseuropeiske EDI-tjenester er tilgjengelige.

3. Juridiske aspekter: undersøke i hvilken grad tiltak iverksatt innenfor rammen av TEDIS-programmet
har bidratt til å sikre den juridiske gyldighet av EDI i hver medlemsstat, og hvordan disse tiltakene
har fremmet innføringen av «papirløs handel».

4. Meldingssikkerhet: undersøke i hvilken grad TEDIS-programmet har bidratt til å beskytte selve
EDI-meldingen samt til sikkerheten ved utveksling av EDI-meldinger mellom bedrifter.

5. Flersektorielle og felleseuropeiske prosjekter: måle hvordan støtte til iverksetting av flersektorielle
pilotprosjekter har bidratt til sektoriell og geografisk integrering av EDI-prosjekter.

6. Ledelse: beregne verdien av de undersøkelser og analyser - særlig vedrørende små og mellomstore
bedrifter - som er foretatt innenfor rammen av TEDIS-programmet, for å vurdere virkningen av
EDI på virksomhetenes ledelse samt dens økonomiske og sosiale virkninger.

7. Informasjonstiltak: vurdering av hvilken virkning TEDIS-programmets tiltak har på bruken av
EDI i Vest-Europa, særlig med hensyn til små og mellomstore bedrifter.
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