
18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/725 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/1953 

av 25. oktober 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 med hensyn til å fremme 

internettilknytning i lokalsamfunn(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 172, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsmeldingen av 14. september 2016 med tittelen «Tilknytning for et digitalt indre konkurransemarked – på 

vei mot et gigabit-samfunn», presenterer en europeisk visjon om internettilknytning for borgere og foretak i det digitale 

indre marked, og beskriver en rekke mulige tiltak som kan bedre internettilknytningen i Unionen. 

2) Kommisjonen minner i sin melding av 26. august 2010 med tittelen «En digital dagsorden for Europa» om at Europa 

2020-strategien understreker betydningen av bredbåndsutbygging for å fremme sosial integrasjon og konkurranseevne i 

Unionen, og den bekrefter at målet er å sikre at alle europeere innen 2020 har tilgang til internetthastigheter på over 

30 Mbps og at minst 50 % av europeiske husholdninger abonnerer på internettilkoblinger på over 100 Mbps. 

3) Blant tiltakene til støtte for visjonen om internettilknytning i hele Unionen, fremmer Kommisjonen i sin melding av 

14. september 2016 utbyggingen av lokale trådløse tilgangspunkter gjennom forenklede planleggingsprosedyrer og færre 

regelverksmessige hindringer. Slike tilgangspunkter, herunder de som kommer i tillegg til andre offentlige tjenesteytelser 

eller som er av ikke-kommersiell art, kan være viktige bidrag til forbedringen av nåværende trådløse kommunikasjonsnett 

og til utbygging av framtidige generasjoner av slike nett ved å gi bedre dekning i tråd med at behovene endrer seg. Disse 

tilgangspunktene bør kunne utgjøre en del av et nett med et enkelt autentiseringssystem som er gyldig i hele Unionen, som 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 286 av 1.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2018 av 9. februar 2018 

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. 98 av 12.12.2019, s. 55. 

(1) EUT C 125 av 21.4.2017, s. 69. 

(2) EUT C 207 av 30.6.2017, s. 87. 

(3) Europaparlamentets holdning av 12. september 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 9. oktober 2017. 
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andre gratis lokale trådløse tilknytningsnett bør kunne kople seg til. Dette systemet bør overholde Unionens krav til 

datasikring og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2120(1). 

4) Innenfor rammen av denne forordning betyr lokal trådløs tilknytning som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjells-

behandling, med hensyn til at den er vederlagsfri, at den leveres uten at det kreves vederlag, enten ved direkte betaling eller 

ved andre typer vederlag, for eksempel i form av kommersiell reklame eller formidling av personopplysninger for 

kommersielle formål. Med hensyn til at tilknytningen ikke innebærer forskjellsbehandling, betyr det at den leveres uten å 

berøre restriksjoner som er påkrevd i henhold til unionsretten eller nasjonal rett som er i samsvar med unionsretten, samt at 

den er underlagt behovet for å sikre et smidig fungerende nett, og særlig behovet for å sikre en rettferdig fordeling av 

kapasitet mellom brukere i trafikksterke perioder. 

5) Et konkurransemarked og en rettslig ramme som kan tilpasses utviklingen, og som oppmuntrer til konkurranse, 

investering og bred tilgjengelighet og utnytting av tilknytning med svært høy kapasitet samt transeuropeiske nett og nye 

forretningsmodeller, er viktige drivkrefter for investeringer i nett med høy og svært høy kapasitet, som kan gi borgerne i 

hele Unionen internettilknytning. 

6) I lys av kommisjonsmeldingen av 14. september 2016 og for å fremme digital integrering bør Unionen støtte levering av 

lokal trådløs tilknytning av høy kvalitet som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, på sentrale steder 

for det lokale offentlige livet, herunder utendørsområder som offentligheten har adgang til. Slik støtte omfattes ikke av 

forordning (EU) nr. 1316/2013(2) eller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 283/2014(3). 

7) Slik støtte bør oppmuntre offentlige organer, som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102(4), til å 

tilby lokal trådløs tilknytning som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling som en tilleggstjeneste utover 

sine offentlige oppgaver, for å sikre at mennesker i lokalsamfunnene kan dra nytte av høyhastighetsbredbånd og få 

mulighet til å forbedre sine digitale ferdigheter på sentrale steder for det offentlige liv. Slike myndigheter kan omfatte 

kommuner, kommunesammenslutninger, andre lokale offentlige myndigheter og institusjoner, biblioteker og sykehus. 

8) Lokal trådløs tilknytning som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, kan bidra til å bygge bro over den 

digitale kløften, særlig i samfunn som henger etter med hensyn til digital kompetanse, herunder i landdistrikter og på 

fjerntliggende steder. 

9) Forbedret tilgang til bredbånd med høy hastighet og svært høy hastighet, og dermed til nettbaserte tjenester, særlig i 

landdistrikter og på fjerntliggende steder, kan øke livskvaliteten ved å lette tilgangen til tjenester, for eksempel e-helse 

og e-forvaltning, og kan fremme utviklingen av lokale små og mellomstore bedrifter. 

10) For å sikre at den støtten som skal gis i henhold til denne forordning, blir vellykket, og fremme tiltak i Unionen på dette 

området, bør Kommisjonen sikre at enheter som gjennomfører prosjekter som får finansieringsbistand fra Unionen som er 

tilgjengelig innenfor rammen av denne forordning, gir sluttbrukerne så mye informasjon som mulig om tjenestenes 

tilgjengelighet samtidig som de gjøres oppmerksomme på det faktum at Unionen står for finansieringen. Slik informasjon 

kan også gi sluttbrukerne lett tilgang til informasjon om Unionen. 

11) Ut fra dens særlige formål og at den er rettet mot lokale behov, bør fremming av lokal trådløs tilknytning som er 

vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, på sentrale steder for det offentlige liv, betraktes som et eget 

prosjekt av felles interesse i telekommunikasjonssektoren i henhold til forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 

nr. 283/2014. 

12) For å sørge for tilstrekkelig midler til å fremme internettilknytning i lokalsamfunn og sikre en vellykket gjennomføring, bør 

den finansielle rammen for gjennomføringen av Ordningen for et sammenkoplet Europa i telekommunikasjonssektoren 

økes med 25 000 000 euro, og den bør kunne økes til 50 000 000 euro.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2120 av 25. november 2015 om fastsettelse av tiltak for tilgang til et åpent internett og 

om endring av direktiv 2002/22/EF om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett 

og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett i Unionen (EUT L 310 av 26.11.2015, 

s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammenkoplet Europa, 

om endring av forordning (EU) nr. 913/2010 og om oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 av 

20.12.2013, s. 129). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 283/2014 av 11. mars 2014 om retningslinjer for transeuropeiske nett på området 

telekommunikasjonsinfrastruktur og om oppheving av vedtak nr. 1336/97/EF (EUT L 86 av 21.3.2014, s. 14). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengelighet til offentlige organers nettsteder og 

mobilprogrammer (EUT L 327 av 2.12.2016, s. 1). 
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13) Med tanke på at støtten som gis i henhold til denne forordning, er av ikke-kommersiell art og at de individuelle 

prosjektene forventes å være i liten skala, bør den administrative byrden begrenses til et minstemål og stå i forhold til de 

forventede fordelene, samtidig som det tas hensyn til behovet for ansvarlighet og en rimelig balanse mellom forenkling 

og kontroll. Denne forordning bør derfor gjennomføres ved hjelp av de best egnede formene for finansieringsbistand, 

særlig tilskudd, for eksempel i form av kuponger, som er tilgjengelige i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU, Euratom) nr. 966/2012(1), nå eller i framtiden. Den støtten som skal gis i henhold til denne forordning, bør ikke 

være avhengig av finansielle instrumenter. Prinsippet om forsvarlig økonomistyring bør få anvendelse. 

14) Med tanke på det begrensede omfanget av de finansielle bevilgningene i forhold til det potensielt høye antallet søknader, 

bør de administrative prosedyrene forenkles slik at det raskt kan treffes en beslutning. Forordning (EU) nr. 1316/2013 

bør endres slik at medlemsstatene får mulighet til å bli enige om kategorier av forslag i samsvar med kriteriene i 

avsnitt 4 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2014, for å unngå individuell godkjenning av søknader og for å sikre at 

attestering av utgifter og årlig innberetning til Kommisjonen ikke er obligatorisk for tilskudd eller andre former for 

finansieringsbistand som gis i henhold til denne forordning. 

15) På grunn av hvert enkelt lokalt trådløst tilgangspunkts begrensede dekningsområde og den lave verdien på de 

individuelle prosjektene som omfattes, forventes ikke de tilgangspunktene som mottar finansieringsbistand i henhold til 

denne forordning, å bli en konkurrent for kommersielle tilbydere. For ytterligere å sikre at slik finansieringsbistand ikke 

fører til utilbørlig konkurransevridning, fortrenger private investeringer eller svekker private aktørers interesse for å 

investere, bør støtten som gis i henhold til denne forordning, begrenses til prosjekter som ikke overlapper eksisterende 

gratis private eller offentlige tilbud av lignende art i samme offentlige rom. Denne forordning bør ikke hindre at det 

fastsettes begrensninger i brukervilkårene, for eksempel at tilknytning begrenses til et tidsrom eller til et rimelig høyeste 

dataforbruk. 

16) Ytterligere støtte kan bidra til å oppnå en større virkning, og bør derfor ikke utelukkes. Slik ytterligere støtte kan komme 

enten fra offentlige finansieringskilder, som EU-fond eller nasjonale fond, Det europeiske fond for regionutvikling, eller 

fra private finansieringskilder. 

17) Det tilgjengelige budsjettet bør fordeles på en geografisk balansert måte mellom prosjekter i medlemsstatene og i 

prinsippet etter «først til mølla»-metoden. Ordningen for å sikre geografisk balanse bør inngå i de relevante arbeids-

programmene vedtatt i henhold til forordning (EU) nr. 1316/2013, og den bør om nødvendig beskrives nærmere i 

forslagsinnbydelsene vedtatt i henhold til nevnte forordning, for eksempel ved å muliggjøre økt deltakelse av søkere fra 

medlemsstater der bruken av tilskudd eller andre former for finansieringsbistand har vært forholdsvis lav. 

18) For å sikre at tilknytning i henhold til denne forordning leveres raskt, bør finansieringsbistand i størst mulig grad 

gjennomføres ved hjelp av nettbaserte verktøyer som muliggjør rask innlevering og behandling av søknader og som 

støtter gjennomføring, overvåking og kontroll av de lokale trådløse tilgangspunktene som er installert. Kommisjonen og 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør fremme prosjektet av felles interesse. 

19) Denne forordning berører ikke nasjonal rett som er i samsvar med unionsretten, for eksempel nasjonale bestemmelser 

som hindrer kommuner å tilby vederlagsfritt trådløs tilknytning direkte, samtidig som de tillater dem å tilby slik 

tilknytning gjennom private enheter. 

20) Med tanke på det presserende behovet for internettilknytning i Unionen og for å fremme tilgang til nett som i hele 

Unionen, herunder i landdistrikter og på isolerte steder, kan levere en internettopplevelse av høy kvalitet, som minst er 

basert på bredbåndstjenester med høy hastighet, og som helst også bør nå målene for European Gigabit Society, bør 

finansieringsbistanden tilstrebe en geografisk spredt fordeling. 

21) Mottakende enheter bør forpliktes til å levere trådløs tilknytning i minst tre år. 

22) Tiltak som finansieres i henhold til denne forordning, bør benytte det nyeste og mest effektive utstyret, som kan levere 

lett tilgjengelig og hensiktsmessig sikret høyhastighetstilknytning som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjells-

behandling, til brukerne.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske unions 

alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 
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23) Ettersom målet for denne forordning, som er å bidra til levering av trådløs tilknytning av høy kvalitet i lokalsamfunn i 

hele Unionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger 

bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

24) Forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EU) nr. 1316/2013 

I forordning (EU) nr. 1316/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 1 lyde: 

«1) «prosjekt av felles interesse» et prosjekt identifisert i forordning (EU) nr. 1315/2013, forordning (EU) nr. 347/2013 

eller europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 283/2014(*), 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 283/2014 av 11. mars 2014 om retningslinjer for transeuropeiske nett på 

området telekommunikasjonsinfrastruktur og om oppheving av vedtak nr. 1336/97/EF (EUT L 86 av 21.3.2014, s. 14).» 

2) I artikkel 4 skal nr. 4 lyde: 

«4. I telekommunikasjonssektoren skal Ordningen for et sammenkoplet Europa støtte tiltak som tar sikte på å nå målene 

angitt i forordning (EU) nr. 283/2014.» 

3) I artikkel 5 nr. 1 første ledd skal bokstav b) lyde: 

«b) telekommunikasjonssektoren: 1 066 602 000 euro.» 

4) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Det er bare tiltak som bidrar til prosjekter av felles interesse i samsvar med forordning (EU) nr. 1315/2013, (EU) 

nr. 347/2013 og (EU) nr. 283/2014 samt programstøttetiltak, som skal være berettiget til finansieringsbistand fra 

Unionen, særlig i form av tilskudd, offentlige innkjøp og finansielle instrumenter.» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. I telekommunikasjonssektoren skal alle tiltak for å gjennomføre prosjekter av felles interesse og program-

støttetiltak som er omtalt i forordning (EU) nr. 283/2014 og som oppfyller kriteriene og/eller vilkårene fastsatt i samsvar 

med nevnte forordning, være berettiget til finansieringsbistand fra Unionen i henhold til denne forordning, etter 

følgende regler: 

a) Generelle tjenester, hovedtjenesteplattformer og programstøttetiltak skal finansieres gjennom tilskudd og/eller 

offentlige innkjøp. 

b) Tiltak på området for bredbåndsnett skal finansieres gjennom finansielle instrumenter. 

c) Tiltak på området for levering av lokal trådløs tilknytning som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjells-

behandling, i lokalsamfunn skal finansieres gjennom tilskudd eller andre former for finansieringsbistand, med 

unntak av finansielle instrumenter.» 

5) I artikkel 9 skal nytt nummer lyde: 

«1a. Dersom behovet for å unngå en unødig administrativ byrde tilsier det, særlig når det gjelder tilskudd med lav verdi i 

henhold til artikkel 185 i delegert forordning (EU) nr. 1268/2012, kan medlemsstatene nevnt i nr. 1 i denne artikkel gi sitt 

samtykke til en kategori av forslag innenfor rammen av arbeidsprogrammene som er vedtatt i henhold til artikkel 17 i denne 

forordning, uten å angi individuelle søkere. Et slikt samtykke fritar medlemsstatene for å godkjenne hver enkelt søknad.»  
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6) I artikkel 10 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

«Tiltak på området for levering av lokal trådløs tilknytning i lokalsamfunn som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjells-

behandling skal finansieres gjennom finansieringsbistand fra Unionen som dekker opptil 100 % av de støtteberettigede 

kostnadene, uten at det berører prinsippet om samfinansiering.» 

7) I artikkel 14 skal nr. 1 lyde: 

«1. Finansielle instrumenter som er opprettet i samsvar med avdeling VIII i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, kan 

brukes til å lette tilgangen til finansiering for enheter som gjennomfører tiltak som bidrar til prosjekter av felles interesse i 

henhold til forordning (EU) nr. 1315/2013, (EU) nr. 347/2013 og (EU) nr. 283/14 samt til å nå deres mål. Disse finansielle 

instrumentene skal baseres på forhåndsvurderinger av ugunstige markeds- eller investeringsforhold og investeringsbehov. 

Hovedvilkårene og framgangsmåtene for hver finansielt instrument er fastsatt i del III i vedlegg I til denne forordning.» 

8) I artikkel 17 skal nr. 5 lyde: 

«5. Når Kommisjonen vedtar flerårige og sektorvise årlige arbeidsprogrammer, skal den fastsette utvelgelses- og 

tildelingskriterier i samsvar med målene og prioriteringene fastsatt i artikkel 3 og 4 i denne forordning og i forordning (EU) 

nr. 1315/2013, (EU) nr. 347/2013 og (EU) nr. 283/2014. Når tildelingskriteriene fastsettes, skal Kommisjonen ta hensyn til 

de generelle retningslinjene fastsatt i del V i vedlegg I til denne forordning.» 

9) I artikkel 22 skal nye ledd lyde: 

«Attestering av utgiftene nevnt i annet ledd i denne artikkel er ikke obligatorisk for tilskudd eller andre former for 

finansieringsbistand som gis i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 283/2014. 

Kravet om å underrette Kommisjonen hvert år, som nevnt i tredje ledd i denne artikkel, gjelder ikke for tilskudd eller andre 

former for finansieringsbistand som er gitt i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 283/2014.» 

Artikkel 2 

Endringer av forordning (EU) nr. 283/2014 

I forordning (EU) nr. 283/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 2 skal ny bokstav lyde: 

«h) «lokalt trådløst tilgangspunkt» utstyr med lavt effektforbruk og av liten størrelse, med kort rekkevidde, som bruker 

radiospektrum uten enerett der vilkårene for tilgjengelighet og effektiv bruk for dette formål er harmonisert på 

unionsplan, og som gir brukerne trådløs tilgang til et elektronisk kommunikasjonsnett.» 

2) I artikkel 4 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«c) bidra til at lokalsamfunn får lokal trådløs tilknytning av høy kvalitet som er vederlagsfri og ikke innebærer 

forskjellsbehandling.» 

3) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nummer skal lyde: 

«5a. Tiltak som bidrar til prosjekter av felles interesse på området levering av lokal trådløs tilknytning som er 

vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, i lokalsamfunn, skal støttes gjennom 

a) tilskudd, og/eller 

b) andre former for finansieringsbistand, ikke medregnet finansielle instrumenter.» 

b) I nr. 7 skal annet ledd lyde: 

«Dette beløpet skal tilsvare høyst 15 % av den finansielle rammen for telekommunikasjonssektoren nevnt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 1316/2013.»  
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4) I artikkel 6 skal nytt nummer lyde: 

«8a. Tiltak som bidrar til prosjekter av felles interesse på området levering av lokal trådløs tilknytning av høy kvalitet som 

er vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, i lokalsamfunn, skal oppfylle vilkårene i avsnitt 4 i vedlegget for å 

være berettiget til støtte.» 

5) I artikkel 8 nr. 9 skal ny bokstav lyde: 

«d) antallet tilkoplinger til lokale trådløse tilgangspunkter som er opprettet innenfor rammen av tiltak for å gjennomføre 

avsnitt 4 i vedlegget.» 

6) I vedlegget skal ny del lyde: 

«DEL 4. TRÅDLØS TILKNYTNING I LOKALSAMFUNN 

Tiltak skal ha som mål å levere lokal trådløs tilknytning som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, på sentrale 

steder for det lokale offentlige liv, herunder utendørsområder som offentligheten har tilgang til, og som spiller en viktig rolle 

for det offentlige liv i lokalsamfunn, for å være berettiget til finansieringsbistand. Med henblikk på tilgjengelighet skal disse 

tiltakene gi tilgang til tjenester minst på de relevante språk i den berørte medlemsstaten, og i den grad det er mulig, på andre av 

de offisielle språkene til Unionens institusjoner. 

Finansieringsbistand skal være tilgjengelig for offentlig organer i henhold til artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv (EU) 2016/2102(*), som i samsvar med nasjonal rett påtar seg å levere lokal trådløs tilknytning som er 

vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, gjennom installering av lokale trådløse tilgangspunkter. 

Tiltak for å levere lokal trådløs tilknytning er berettiget til finansiering dersom de 

1) gjennomføres av et offentlig organ som nevnt i annet ledd, som er i stand til å planlegge og føre tilsyn med 

installeringen av innendørs eller utendørs lokale trådløse tilgangspunkter i offentlige rom samt sikre minst tre års 

finansiering av driftsutgifter, 

2) bygger på tilkopling til høyhastighetsbredbånd som gjør det mulig å levere en internettopplevelse av høy kvalitet til 

brukerne og som 

a) er vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, er lett tilgjengelig, sikret og benytter det nyeste og beste 

tilgjengelige utstyret, som kan levere høyhastighetstilknytning til brukerne, og 

b) støtter tilgangen til nyskapende digitale tjenester, for eksempel dem som tilbys gjennom infrastrukturer for digitale 

tjenester, 

3) bruker den felles visuelle identiteten som Kommisjonen skal utvikle, og lenker til tilhørende nettverktøy, 

4) overholder prinsippene om teknologinøytralitet når det gjelder tilkopling, effektiv bruk av offentlig finansiering og 

evnen til å tilpasse prosjektene til de beste teknologiske tilbudene, 

5) forplikter seg til å skaffe det nødvendige utstyret og/eller tilhørende installasjonstjenester i samsvar med gjeldende 

lovgivning for å sikre at prosjekter ikke fører til utilbørlig konkurransevridning. 

Tiltak som overlapper eksisterende gratis private eller offentlige tilbud med lignende egenskaper, herunder kvalitet, i 

samme offentlige rom, skal ikke være berettiget til støtte. Slik overlapping kan unngås ved å sikre at dekningsområdet for 

tilgangspunktene som finansieres i henhold til denne forordning, er utformet for i første rekke å dekke offentlige rom, og 

ikke overlapper eksisterende private eller offentlige tilbud med samme egenskaper. 

Det tilgjengelige budsjettet skal fordeles geografisk spredt mellom medlemsstatene, til tiltak som oppfyller vilkårene 

fastsatt i denne del på bakgrunn av antall forslag som er mottatt, og i utgangspunktet etter «først til mølla»-metoden. Den 

samlede fordelingen av midler i henhold til hver forslagsinnbydelse, skal omfatte alle medlemsstater som det er mottatt 

støtteberettigede forslag fra. 

Tiltakene som finansieres i henhold til denne del, skal være i drift og overvåkes nøye av Kommisjonen i minst tre år. 

Kommisjonens overvåking skal fortsette etter driftsperioden for å gi en oversikt over hvordan tiltakene fungerer og gi 

eventuelle opplysninger med henblikk på framtidige initiativer. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengelighet til offentlige organers 

nettsteder og mobilprogrammer (EUT L 327 av 2.12.2016, s. 1).» 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 25. oktober 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 _____  
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Felles erklæring fra Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen er enige om at WiFi4EU-initiativet skal ha betydelig virkning og skalerbarhet. De 

fastslår derfor at dersom en økning av den finansielle rammen fra 25 000 000 euro til 50 000 000 euro for å gjennomføre 

Ordningen for et sammenkoplet Europa i telekommunikasjonssektoren ikke kan sikres fullt ut, kan Kommisjonen foreslå 

omfordelinger på 120 000 000 euro innenfor denne rammen for å lette den samlede finansieringen med henblikk på å fremme 

internettilknytning i lokalsamfunn. 

 __________  


