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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

ut fra følgende betraktninger:

Det europeiske råd satte på sitt møte i Lisboa i mars 2000 1) 
som mål at Europa i løpet av ti år skulle bli verdens mest 
konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsøkonomi.

I handlingsplanen e-Europa 2002, som ble godkjent av 2) 
Det europeiske råd i Feira i juni 2000, ble det vedtatt en 
målsettings- og referansemålingsprosess med sikte på å 
få hele Europa på nettet så snart som mulig.

Det europeiske råd ga på sitt møte i Sevilla i juni 3) 
2002 sin tilslutning til målene i handlingsplanen 
e-Europa 2005, der det ble krevd et rettslig grunnlag 
for regelmessig innsamling av sammenlignbare data i 
medlemsstatene og økt bruk av offisiell statistikk over 
informasjonssamfunnet.

De strukturindikatorene som brukes i den årlige 4) 
vårrapporten til Det europeiske råd, krever indikatorer 
basert på sammenhengende statistiske opplysninger om 
informasjonssamfunnet. 

Prosessen med referansemåling av e-Europa som ledd 5) 
i gjennomføringen av e-Europa-handlingsplanene, 
krever indikatorer basert på sammenhengende statistiske 
opplysninger om informasjonssamfunnet. 

Kommisjonens kontorer har behov for årlige 6) 
harmoniserte statistikker over bruken av informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi (IKT) i foretakene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 30.4.2004, s. 49, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2004 av 3. desember 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 26 av 26.5.2005, s. 29.

(1) Europaparlamentsuttalelse av 29. januar 2004 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT) og rådsbeslutning av 16. april 2004.

Kommisjonens kontorer har behov for årlige harmoniserte 7) 
statistikker over IKT-bruken hos privatpersoner og 
husholdninger.

De raske endringene på informasjonssamfunnets område 8) 
krever at de statistikker som utarbeides, tilpasses 
den nye utviklingen. Dette kan oppnås ved bruk av 
tidsbegrensede moduler og ved at det gis mulighet til å 
innføre endringer ved hjelp av gjennomføringstiltak som 
tar hensyn til medlemsstatenes ressurser og den byrde 
som pålegges oppgavegiverne, teknisk og metodologisk 
gjennomførbarhet samt resultatenes pålitelighet.

Utarbeidingen av spesifikke fellesskapsstatistikker 9) 
omfattes av reglene fastsatt ved rådsforordning (EF) nr. 
322/97 av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker(2).

Ettersom målet for det foreslåtte tiltaket, nemlig 10) 
opprettelse av en felles ramme for systematisk utarbeiding 
av fellesskapsstatistikker om informasjonssamfunnet, 
ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 
derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går dette vedtak ikke lenger enn 
det som er nødvendig for å nå disse målene.

De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 11) 
forordning, 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(3).

Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt ved 12) 
rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(4), er blitt rådspurt 
i samsvar med beslutningens artikkel 3 —

(2) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(4) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Formålet for denne forordning er å opprette en felles ramme 
for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikker over 
informasjonssamfunnet.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

«fellesskapsstatistikker», fellesskapsstatistikker som a) 
definert i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 322/97,

«utarbeiding av statistikker», utarbeiding av statistikker b) 
som definert i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 322/97,

«referanseperiode», perioden som dataene gjelder,c) 

«referanseår», en referanseperiode på ett kalenderår,d) 

«innsamlingsperiode», en periode angitt i e) 
gjennomføringstiltakene da en innsamling av data finner 
sted.

Artikkel 3

Virkeområde

1. Statistikkene som skal utarbeides, skal omfatte 
de opplysninger som er nødvendige for prosessen 
med referansemåling av e-Europa og som er til nytte i 
strukturindikatorene, samt andre opplysninger som er 
nødvendige for å skaffe et ensartet grunnlag for analyse av 
informasjonssamfunnet.

2. Statistikkene skal grupperes i moduler, som fastsatt i 
vedlegg I og II.

Artikkel 4

Moduler

Modulene i denne forordning skal omfatte følgende områder:

foretakene og informasjonssamfunnet, som fastsatt i – 
vedlegg I,

privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet, – 
som fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 5

Metodehåndbok

I nært samarbeid med medlemsstatene skal Kommisjonen 
utarbeide, og ajourføre i takt med de behov som melder 
seg ved nye gjennomføringstiltak, en metodehåndbok som 
inneholder anbefalte retningslinjer for fellesskapsstatistikker 
som utarbeides i henhold til denne forordning.

Artikkel 6

Oversending av data

1. Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen 
(Eurostat) de aggregerte dataene og metadataene som kreves 
i henhold til denne forordning og dens gjennomføringstiltak, 
herunder fortrolige aggregerte data, i samsvar med de 
eksisterende fellesskapsbestemmelser om oversending 
av data som er underlagt krav til fortrolig behandling av 
statistiske opplysninger. De nevnte fellesskapsbestemmelser 
får anvendelse på behandlingen av resultatene dersom disse 
inneholder fortrolige data.

2. Medlemsstatene skal oversende dataene og metadataene 
som kreves etter denne forordning, i elektronisk form i 
henhold til en datautvekslingsstandard som er avtalt mellom 
Kommisjonen og medlemsstatene.

Artikkel 7

Kvalitetskriterier og rapporter

Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på de 1. 
oversendte dataene.

2. I nært samarbeid med medlemsstatene skal Kommisjonen 
(Eurostat) utarbeide anbefalte felles standarder som skal 
sikre kvaliteten på de framlagte dataene (i samsvar med 
Eurostats standardkvalitetskriterier). Disse standardene skal 
offentliggjøres i metodehåndboken.

3. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre kvaliteten på de oversendte dataene.

4. I løpet av et nærmere fastsatt tidsrom etter utløpet 
av fristen for oversending av de endelige resultatene, skal 
medlemsstatene framlegge for Kommisjonen (Eurostat) en 
rapport om kvaliteten på de overførte dataene på grunnlag av 
standardene nevnt i nr. 2. Disse rapportene skal angi de tilfeller 
der ovennevnte standarder ikke er fulgt. Fristen skal avtales i 
forbindelse med utarbeidingen av gjennomføringstiltakene.



Nr. 54/434 15.11.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 8

Gjennomføringstiltak

1. Gjennomføringstiltakene for modulene i denne forordning 
skal gjelde utvalg, definisjon, tilpasning og endring av emnene 
og deres kjennetegn, dekning, referanseperiode og fordeling 
av kjennetegnene, periodisitet og tidsplan for oversending av 
dataene samt frister for oversending av resultatene.

2. Gjennomføringstiltakene, herunder tilpasnings- og 
ajourføringstiltak for å ta hensyn til økonomiske og tekniske 
endringer, skal fastsettes i samsvar med framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 9 nr. 2, idet det tas hensyn til medlemsstatenes 
ressurser og byrden som pålegges oppgavegiverne, samt til 
teknisk og metodologisk gjennomførbarhet og resultatenes 
pålitelighet.

3. Gjennomføringstiltakene skal fastsettes minst ni måneder 
før begynnelsen av en datainnsamlingsperiode.

Artikkel 9

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for 
statistikkprogrammet, nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF, 
Euratom, 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.

Artikkel 10

Finansiering

1. I det minste det første året medlemsstatene utarbeider 
fellesskapsstatistikker som fastsatt i gjennomføringstiltakene 
vedtatt i henhold til denne forordning, skal Kommisjonen yte 
et finansielt bidrag til medlemsstatene som hjelp til dekning 
av kostnadene i forbindelse med utarbeiding, behandling og 
oversending av disse statistikkene. Det økonomiske bidraget 
skal ikke overstige 90 % av disse kostnadene.

2. Vilkårene og framgangsmåten for å yte finansielle bidrag, 
samt for utbetaling og kontroll av bidragene, skal være i 
samsvar med rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 
25. juni 2002 om finansreglementet som får anvendelse på De 
europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(1).

3. Dersom budsjettsituasjonen tillater det, skal Kommisjonen 
fortsette å yte finansiell støtte til medlemsstatene som hjelp til 
dekning av kostnadene ved å framskaffe disse statistikkene de 
påfølgende årene.

4. Budsjettmyndigheten skal godkjenne bevilgningene 
til ovennevnte finansielle bidrag innenfor rammen av De 
europeiske fellesskaps årlige budsjettbehandling.

Artikkel 11

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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, 21. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann

___________

(1) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1.
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VEDLEGG I

Modul 1: Foretakene og informasjonssamfunnet

Formåla) 

 Formålet med denne modulen er innen rimelig tid å framskaffe statistikker over foretakene og informasjonssamfunnet. 
Modulen utgjør en ramme for kravene med hensyn til dekning, varighet og periodisitet, emnene som skal dekkes, 
fordelingen av dataene og eventuelle forundersøkelser.

b) Dekningsområde

 Denne modulen omfatter de av foretakenes aktiviteter som omfattes av næringshovedområde D-K og næring 92 i 
standard for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1). Næringshovedområde J skal tas 
med dersom resultatene av forundersøkelsene tilsier det.

 Statistikkene skal utarbeides for foretaksenheter.

c) Varighet og periodisitet for levering av opplysninger

 Opplysninger vil bli levert årlig for opptil fem referanseår regnet fra ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 
Alle kjennetegn kommer ikke nødvendigvis til å bli levert hvert år, og periodisiteten for hvert kjennetegn vil bli 
angitt og avtalt som ledd i gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 8.

d) Emner som omfattes

 Kjennetegnene det skal leveres opplysninger om, skal velges ut fra følgende liste over emner:

— IKT-systemer og bruken av disse i foretakene,

— bruken av Internett og andre elektroniske nettverk i foretakene,

— e-handel og e-forretningsdrift,

— IKT-kompetansen i foretaksenheten og etterspørselen etter IKT-kvalifikasjoner,

— hindringer for å ta i bruk IKT, Internett og andre elektroniske nettverk, e-handel og e-forretningsdrift,

— IKT-kostnader og -investeringer,

— IKT-sikkerhet,

— vurderinger av IKT-brukens virkning på foretakene.

Alle emner kommer ikke nødvendigvis til å bli dekket hvert år.

e) Fordeling av dataene

 Alle fordelinger kommer ikke nødvendigvis til å bli foretatt hvert år; de fordelingene som kreves, vil bli valgt ut 
fra følgende liste og avtalt som ledd i gjennomføringstiltakene:

— etter størrelsesklasse,

— etter posisjon i NACE,

— etter region: Regional fordeling vil være begrenset til høyst tre grupper.
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f) Forundersøkelser

 Når det påvises nye viktige behov for data, eller dersom kvaliteten på dataene ventes å bli utilstrekkelig, skal 
Kommisjonen vedta forundersøkelser som skal utføres på frivillig basis av medlemsstatene før datainnsamling 
iverksettes. Forundersøkelsene skal gjennomføres med sikte på å vurdere om den aktuelle innsamlingen er 
mulig, ut fra en avveining av fordelene ved å ha tilgang til opplysningene mot kostnadene ved innsamlingen 
og den byrden som pålegges oppgavegiverne.

___________
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VEDLEGG II

Modul 2: Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet

a) Formål

 Formålet med denne modulen er innen rimelig tid å framskaffe statistikker over privatpersoner, husholdninger og 
informasjonssamfunnet. Modulen utgjør en ramme for kravene med hensyn til dekning, varighet og periodisitet, 
emnene som skal dekkes, fordelingen av dataene og eventuelle forundersøkelser.

b) Dekningsområde

 Denne modulen omfatter statistikker over privatpersoner og husholdninger.

c) Varighet og periodisitet for levering av opplysninger

 Opplysninger vil bli levert årlig for opptil fem referanseår regnet fra ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 
Alle kjennetegn kommer ikke nødvendigvis til å bli levert hvert år, og periodisiteten for hvert kjennetegn vil bli 
angitt og avtalt som ledd i gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 8.

d) Emner som omfattes

 Kjennetegnene det skal leveres opplysninger om, skal velges ut fra følgende liste over emner:

— tilgang til og bruk av IKT-systemer hos privatpersoner og/eller husholdninger,

— bruk av Internett for forskjellige formål hos privatpersoner og/eller husholdninger,

— IKT-sikkerhet,

— IKT-kompetanse,

— hindringer for bruk av IKT og Internett,

— vurderinger av IKT-brukens virkning på privatpersoner og/eller husholdninger.

 Alle emner kommer ikke nødvendigvis til å bli dekket hvert år.

e) Fordeling av dataene

 Alle fordelinger kommer ikke nødvendigvis til å bli foretatt hvert år; de fordelingene som kreves, vil bli valgt ut 
fra følgende liste og avtalt som ledd i gjennomføringstiltakene:

A. For statistikker over husholdninger:

— etter type husholdning,

B. For statistikker over privatpersoner:

— etter aldersgruppe,

— etter kjønn,

— etter utdanningsnivå,

— etter sysselsettingssituasjon,

— etter region.
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f) Forundersøkelser

 Når det påvises nye viktige behov for data, eller dersom kvaliteten på dataene ventes å bli utilstrekkelig, skal 
Kommisjonen vedta forundersøkelser som skal utføres på frivillig basis av medlemsstatene før datainnsamling 
iverksettes. Forundersøkelsene skal gjennomføres med sikte på å vurdere om den aktuelle innsamlingen er mulig, 
ut fra en avveining av fordelene ved å ha tilgang til opplysningene mot kostnadene ved innsamlingen og den byrden 
som pålegges oppgavegiverne.

_____________


