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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 156,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I henhold til artikkel 14 i europaparlaments- og rådsvedtak 
nr. 1336/97/EF(4) skal Kommisjonen hvert tredje år 
framlegge for Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske 
og sosiale komité og Regionkomiteen en rapport om 
gjennomføringen av dette vedtak.

2)  Kommisjonen framla nevnte rapport 10. desember 2001.

3)  I henhold til nevnte artikkel 14 skal Kommisjonen 
framlegge hensiktsmessige forslag til revisjon av vedlegg I 
til vedtaket på grunnlag av den tekniske utvikling og de 
erfaringer som er gjort.

4)  Revisjonsrettens særberetning nr. 9/2000 inneholder 
anbefalinger som er behandlet i Kommisjonens rapport.

5)  I meldingen om Kommisjonens initiativ foran Det europeiske 
råds ekstraordinære møte i Lisboa 23. og 24. mars 2000, 
la Kommisjonen fram «e-Europa-initiativet», som 
legger særlig vekt på den sosiale dimensjonen ved 
informasjonssamfunnet.

6)  Den 28. januar 2002 vedtok Rådet en resolusjon om 
en felles strategi og særlige tiltak på området nett- og 
informasjonssikkerhet(5).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 200 av 30.7.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2006 av 10. mars 2006 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 28 av 1.6.2006, s. 24.

(1) EFT C 103 E av 30.4.2002, s. 23.
(2) Uttalelse avgitt 29.5.2002 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(3) Europaparlamentsuttalelse av 14.5.2002 (ennå ikke offentliggjort i EFT) og 

rådsbeslutning av 18.6.2002.
(4) EFT L 183 av 11.7.1997, s. 12.
(5) EFT C 43 av 16.2.2002, s. 2.

7)  Vedlegg I til vedtak nr. 1336/97/EF bør derfor endres.

8)  De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette 
vedtak, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/
EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 
utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt 
Kommisjonen(6) —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak nr. 1336/97/EF gjøres følgende endringer:

1.  I artikkel 1 tilføyes følgende ledd: «I dette vedtak menes 
med «telekommunikasjonsinfrastruktur» elektroniske 
dataoverføringsnett og de tjenester som anvender disse.»

2.  Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité (heretter kalt 
«komiteen»).

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/
EF skal være tre måneder.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.»

3.  I artikkel 14 gjøres følgende endringer:

a)  Nr. 1 skal lyde:

«1.  Innen 31. januar 2005 skal Kommisjonen 
framlegge en rapport for Europaparlamentet, Rådet, 
Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen 
om gjennomføringen av dette vedtak i tidsrommet 
juli 2000 til juni 2004.»

(6) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSVEDtAK nr. 1376/2002/EF

av 12. juli 2002

om endring av vedtak nr. 1336/97/EF om et sett retningslinjer for transeuropeiske telenett*
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b)  Nr. 4 skal lyde:

«4.  Dersom det ikke er truffet beslutning innen 31. desember 2006, skal vedlegg I anses som 
ugyldig, med unntak av de forslagsinnbydelsene som allerede er offentliggjort i De europeiske 
Fellesskaps Tidende før nevnte dato.»

4.  Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. juli 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX P. S. MØLLER

 President  Formann

___________
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VeDlegg

«VeDlegg I

UtVELGING AV PROSJEKtER AV FELLES INtERESSE

1.  Transeuropeiske telenett vil bidra til innføringen av nyskapende transeuropeiske tjenester av allmenn interesse. 
Disse tjenestene vil bidra til utviklingen av informasjonssamfunnet i form av vekst, sysselsetting, sosial utjevning 
og alles deltaking i kunnskapsøkonomien.

2.  TEN-telekom-programmet støtter tjenestenes tekniske og økonomiske gjennomførbarhet, validering og utnyttelse. 
Tjenestene skal være nyskapende, transeuropeiske og bygge på kjent teknologi:

 En tjeneste kan lanseres i ulike medlemsstater med nødvendig tilpasning i hver enkelt stat.– 

 En tjeneste som allerede er lansert i en enkelt medlemsstat uten støtte under dette program, kan utvides til – 
andre medlemsstater.

 En tjeneste som klart er av transeuropeisk interesse, kan innføres i en enkelt medlemsstat.– 

3.  Ettersom tjenestene skal anses som transeuropeiske, oppmuntres det til deltaking av organisasjoner fra flere enn én 
medlemsstat og til gjennomføring i flere enn én medlemsstat, selv om dette ikke er et krav.

4.  I denne sammenheng skal prosjekter av felles interesse velges ut fra sitt bidrag til at målene fastsatt i dette vedtak 
nås.

5.  Prosjektene av felles interesse, som beskrives nedenfor, er inndelt i tre lag som utgjør en sammenhengende 
struktur.

i)  Brukerprogrammer

Brukerprogrammene skal oppfylle brukernes behov ved å ta hensyn til kulturelle og språklige forskjeller samt 
kravene til tilgang, særlig for funksjonshemmede. I den grad det er mulig skal de ta hensyn til særlige behov 
i mindre utviklede eller tynt befolkede områder. Ved behov skal mulighetene som ligger i bredbåndsnett, 
mobilnett og andre kommunikasjonsnett tas i bruk.

ii)  Allmenne tjenester

Allmenne tjenester skal oppfylle brukerprogrammenes felles krav ved å sørge for felles verktøy for 
utvikling og gjennomføring av nye brukerprogrammer basert på samvirkende standarder. De skal levere 
tjenester som er nødvendige for dataoverføring og –integritet på tvers av nett, herunder bredbåndsnett og 
mobilkommunikasjonsnett.

iii)  Samtrafikk og samvirkingsevne mellom nett

Det vil bli gitt støtte til den samtrafikk, samvirkingsevne og nettsikkerhet som danner grunnlag for 
gjennomføringen av særlige brukerprogrammer og tjenester av offentlig interesse.

I avsnittene nedenfor fastlegges for hvert lag av de transeuropeiske nettene prosjekter av felles interesse, som 
må velges ut i samsvar med artikkel 9 og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 8.

I.  Brukerprogrammer

 E - f o r v a l t n i n g  o g  e - a d m i n i s t r a s j o n : Mer effektive, interaktive og integrerte offentlige tjenester –  
til gagn for borgere og små og mellomstore bedrifter er en av informasjonssamfunnets store muligheter. 
Direktekoplede tjenester, herunder tjenester på områdene elektronisk tildeling av kontrakter, sikker tilgang 
til direktekoplede offentlige tjenester for borgere og små og mellomstore bedrifter, personsikkerhet, miljø 
og turisme, støtte til små og mellomstore bedrifter (herunder informasjonstjenester og elektronisk handel) 
samt tjenester som har til formål å øke deltakingen i den demokratiske beslutningsprosessen, vil bli støttet på 
alle plan: europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt. Tjenestene kan leveres av eller med støtte fra offentlige 
myndigheter som en tjeneste av allmenn interesse til gagn for borgere og små og mellomstore bedrifter.

 H e l s e : Telematikknett og –tjenester i helsesektoren gir betydelige muligheter til å bedre tilgangen til og –  
kvaliteten på helsetjenester samt til å håndtere følgene av medisinske framskritt og demografiske endringer. Det 
vil bli gitt støtte til nyskapende tjenester som knytter sammen helseinstitusjoner og andre behandlingssteder, 
og tilbyr helsetjenester direkte til offentligheten, herunder særlig støtte til sykdomsforebyggende og 
helsefremmende tiltak.
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 F u n k s j o n s h e m m e d e  o g  e l d r e : Utviklingen innen nettkommunikasjon gir betydelige muligheter for –  
eldre og funksjonshemmede til å delta i informasjonssamfunnet. Brukerprogrammer og –tjenester i nett som 
oppfyller disse gruppenes særlige behov, kan bidra til å overvinne sosioøkonomiske, geografiske og kulturelle 
hindringer. Det vil bli gitt støtte til tjenester som tilgodeser eldres og funksjonshemmedes behov slik at disse 
gruppene kan integreres og delta fullt ut i informasjonssamfunnet.

 U n d e r v i s n i n g  o g  k u l t u r : Et høyt nivå på utdanning og opplæring samt kulturell bevissthet er –  
viktig for den økonomiske utviklingen og den sosiale utjevningen. Med teknologiens økende innflytelse i 
informasjonssamfunnet vil disse aspektene i framtiden bli enda viktigere. Det vil bli gitt støtte til tjenester 
som innebærer nyskapende måter å formidle undervisnings- og kulturinformasjon på, herunder tjenester for 
livslang læring.

II.  Allmenne tjenester

 Av a n s e r t e  m o b i l t j e n e s t e r : Det gjøres undersøkelser om samvirkingsaspektet ved nyskapende –  
programmer for 2,5-3G-mobilnett. De vil legge grunnlaget for avanserte ende-til-ende-løsninger innenfor 
mobilkommunikasjon med stedsspesifikke, skreddersydde og kontekstavhengige tjenester. Det vil bli gitt 
støtte til lanseringen av avanserte mobilprogrammer og –tjenester av allmenn interesse, herunder navigasjon 
og veivising, trafikk- og reiseinformasjon, nettsikkerhet og betaling via nettet, mobilhandel og mobiltjenester 
på områdene forretningsvirksomhet, arbeid, undervisning og kultur, nødmeldingstjenester og helse.

 T i l l i t s s k a p e n d e  t j e n e s t e r : Hvorvidt foretak og borgere deltar aktivt i informasjonssamfunnet, –  
avhenger av om de har tillit til tjenestene som tilbys. Sikkerhet er derfor høyt prioritert og en stor utfordring 
for framtiden. Det vil bli gitt støtte til tjenester av allmenn interesse rettet mot alle sider ved sikkerhet, 
herunder samarbeid om effektiv sammenkopling av nett i Den europeiske union når det gjelder nasjonale 
CERT-systemer.

III.  Samtrafikk og samvirkingsevne mellom nett

 S a m t r a f i k k  o g  s a m v i r k i n g s e v n e : Samtrafikken og samvirkingsevnen mellom nett er en –  
forutsetning for effektive transeuropeiske tjenester. Det vil bli gitt støtte til den samtrafikk, samvirkingsevne og 
nettsikkerhet som er nødvendig for bestemte tjenester av offentlig interesse. For å sikre at de frie markedsvilkår 
ikke forstyrres vil prosjekter i forbindelse med utvikling og forbedring av telenett bli undersøkt ekstra nøye.

IV.  Ytterligere støtte- og samordningstiltak

I tillegg til støtten til prosjekter av felles interesse bør Kommisjonen iverksette tiltak med sikte på å sørge 
for hensiktsmessige rammer for gjennomføring av prosjektene. Finansieringen av disse tiltakene bør ikke i 
vesentlig grad begrense beløpene som er bevilget til resten av programmet. Tiltakene skal bidra til å skape økt 
oppmerksomhet om programmet, utvikle et gunstig klima og fremme samordning av europeiske, nasjonale, 
regionale og lokale tiltak med sikte på å stimulere og fremme nye brukerprogrammer og tjenester, i samsvar med 
gjennomføringen av programmer på andre områder, og til utvikling av bredbåndsnett. De vil innebære samråd med 
europeiske organisasjoner for standardisering og strategisk planlegging og samordning med tiltak finansiert av 
Fellesskapets forskjellige finansieringsordninger. Dette omfatter

 utvikling av målspesifikasjoner og overgang til disse målene. Disse spesifikasjonene vil hjelpe sektorens – 
aktører til å treffe fornuftige investeringsbeslutninger,

 definisjon av midler til å få tilgang til bredbåndsnett,– 

 opprettelse av felles spesifikasjoner basert på europeiske standarder og verdensstandarder,– 

 fremming av samarbeid mellom sektorens aktører, herunder offentlig-private partnerskap,– 

 samordning av tiltak iverksatt i henhold til dette vedtak med beslektede fellesskapsprogrammer og nasjonale – 
programmer.» 

___________________


