
Nr. 18/588 26.3.2015

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:

1) Den årlige framleggingen av statistikk over informasjons-
samfunnet, som er fastsatt i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 808/2004(2), er begrenset til 
opptil fem referanseår fra ikrafttredelsesdatoen for nevnte 
forordning og vil opphøre i 2009. På fellesskapsplan er 
det imidlertid fortsatt behov for årlige, sammenhengende 
statistiske opplysninger om informasjonssamfunnet.

2) På sitt møte i mars 2005 understreket Det europeiske 
råd betydningen av å utvikle et inkluderende 
informasjonssamfunn gjennom en utstrakt bruk av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
innenfor offentlige tjenester, i små og mellomstore 

3) På sitt møte i mars 2006 slo Det europeiske råd fast at det 
er av avgjørende betydning at IKT brukes mer produktivt 
i foretak og administrative organer, og det kom med en 
anmodning til Kommisjonen og medlemsstatene om å 
jobbe hardt for å gjennomføre i2010-strategien. Denne 
strategien fremmer en åpen og konkurransedyktig 
digital økonomi og framhever IKT som en drivkraft 
for integrasjon og livskvalitet. Den anses å være en 

vekst og sysselsetting.

2006/215/EF(3), godkjente i april 2006 rammen for i2010-
referansemåling, som omfatter en liste over de viktigste 
indikatorene for å måle utviklingen av det europeiske 
informasjonssamfunnet i henhold til i2010-strategien.

5) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1639/2006/EF 
av 24. oktober 2006 om opprettelse av et rammeprogram 
for konkurranseevne og nyskaping (2007–2013)(4) bidrar 
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(1

og rådsbeslutning av 13. juli 2009.
(2

(3

(4

til å øke konkurranse- og nyskapingsevnen i Fellesskapet, 
fremme utviklingen av kunnskapssamfunnet og skape 
en bærekraftig utvikling på grunnlag av balansert 
økonomisk vekst. I henhold til nevnte beslutning må 
Fellesskapet skaffe seg et solid analytisk grunnlag som 
støtte for utformingen av sin politikk på en rekke områder. 

beslutning, støttes tiltak for politisk analyse som bygger 

6) I ministererklæringen om e-integrasjon, som ble vedtatt 
i Riga 11. juni 2006, stilles det krav om et inkluderende 
informasjonssamfunn. Erklæringen danner rammen for 
en omfattende politikk for e-integrasjon og behandler 

digitale kløften, tilgjengelighet, digital kompetanse, 
kulturelt mangfold og inkluderende offentlige tjenester 
på nettet. I erklæringen oppfordres Kommisjonen til å 
støtte innsamling av dokumentasjon og referansemåling 
innenfor og utenfor Den europeiske union.

7) Indikatorene for å måle informasjonssamfunnets utvikling 
i samsvar med Fellesskapets politiske strategier, som for 
eksempel rammen for i2010-referansemåling innenfor 
i2010-strategien og dens videre utvikling i henhold 

statistiske opplysninger.

8) Ved endring av forordning (EF) nr. 808/2004 bør det tas 
hensyn til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk(5).

9) Denne forordning bør ikke øke byrden for oppgavegivere 
og nasjonale statistikkmyndigheter, målt i antallet 
obligatoriske variabler eller intervjuenes varighet, med 
hensyn til innsamling og oversending av harmoniserte 
statistikker sammenlignet med situasjonen før 
ikrafttredelsen av denne forordning.

10) Forordning (EF) nr. 808/2004 bør derfor endres.

11) Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt ved 
rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(6), er blitt 

(5

(6

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1006/2009

av 16. september 2009

om endring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet(*)
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Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 808/2004 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 3 nr. 1 skal lyde:

opplysninger som er til nytte i strukturindikatorene og 
som er nødvendige for referansemåling av Fellesskapets 
politiske strategier for utvikling av det europeiske 
informasjonsområdet, nyskapende virksomhet og det 
europeiske informasjonssamfunnet, som for eksempel 
rammen for i2010-referansemåling og dens utvikling i 

er nødvendige for å skaffe et ensartet grunnlag for analyse 
av informasjonssamfunnet.»

2. Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

Behandling, oversending og spredning av data

(Eurostat) de dataene og metadataene som kreves i henhold 
til denne forordning og dens gjennomføringstiltak, i samsvar 
med artikkel 21 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk(*) 
med hensyn til oversending av fortrolige data.

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

3. Kapittel V i forordning (EF) nr. 223/2009 får 
anvendelse på behandling og spredning av fortrolige data.»
__________
(*

3. Artikkel 7 skal lyde:

«Artikkel 7

Statistikkvalitet og statistikkrapporter

dataene.

2. I denne forordning får kvalitetskriteriene som er 
fastsatt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009, 
anvendelse.

Kommisjonen (Eurostat) en rapport om kvaliteten på de 
oversendte dataene og om eventuelle endringer i metode. 
Rapporten skal framlegges én måned etter at dataene er 
oversendt.»

4. Vedlegg I og II erstattes med teksten i vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

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.

 For Europaparlamentet For Rådet

 President  Formann

___________
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Modul 1: Foretakene og informasjonssamfunnet

1. Formål

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

2. Dekningsområde

3. Varighet og periodisitet for framlegging av data

nødvendigvis til å bli framlagt hvert år, og periodisiteten for framlegging av hvert kjennetegn vil bli angitt og avtalt 
som ledd i gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 8.

4. Emner som omfattes

Kjennetegnene det skal framlegges data om, vil bli valgt ut fra følgende liste over emner:

– IKT-systemer og bruken av disse i foretakene,

– bruken av Internett og andre elektroniske nett i foretakene,

– e-handel,

– e-forretningsdrift og organisatoriske aspekter,

– foretakenes bruk av IKT til utveksling av opplysninger og tjenester med offentlig forvaltning (e-forvaltning),

– IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter,

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

– IKT-kostnader og -investeringer,

– IKT-sikkerhet og -tillit,

– bruken av IKT og dens innvirkning på miljøet (grønn IKT),

– tilgang til og bruk av Internett og andre netteknologier for å kople sammen gjenstander og utstyr (tingenes 
Internett),

– tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til Internett eller andre nett overalt og til enhver 
tid (allmenn tilgang).

Alle emner kommer ikke til å bli dekket hvert år.
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5. Fordeling av dataene

Alle fordelinger kommer ikke nødvendigvis til å bli framlagt hvert år. De fordelingene som kreves, vil bli valgt ut 
fra følgende liste, idet det tas hensyn til de statistiske enhetenes egenskaper, statistikkens forventede kvalitet og den 
samlede utvalgsstørrelsen. Fordelingene vil bli fastsatt som ledd i gjennomføringstiltakene:

– etter størrelsesklasse,

– etter region: regional fordeling vil være begrenset til høyst tre grupper.

6. Type av data som skal framlegges

7. Forundersøkelser

Når det påvises nye viktige behov for data eller kreves nye komplekse indikatorer, skal Kommisjonen vedta 

med undersøkelsene er å vurdere om den aktuelle innsamlingen er mulig, ut fra en avveining av fordelene ved å ha 
tilgang til dataene mot kostnadene ved innsamlingen og den byrden som pålegges oppgavegiverne. Resultatene av 
disse forundersøkelsene brukes ved fastsettelse av nye indikatorer.

___________

VEDLEGG II

Modul 2: Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet

1. Formål

Formålet med denne modulen er innen rimelig tid å framlegge statistikker over privatpersoner, husholdninger og 
informasjonssamfunnet. Den utgjør en ramme for kravene med hensyn til dekning, varighet og periodisitet, emnene 
som skal dekkes, dataenes sosioøkonomiske bakgrunnskjennetegn, typen av data samt eventuelle forundersøkelser.

2. Dekningsområde

Denne modulen omfatter statistikker over privatpersoner og husholdninger.

3. Varighet og periodisitet for framlegging av data

nødvendigvis til å bli framlagt hvert år, og periodisiteten for framlegging av hvert kjennetegn vil bli angitt og avtalt 
som ledd i gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 8.

4. Emner som omfattes

Kjennetegnene det skal framlegges data om, vil bli valgt ut fra følgende liste over emner:

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

– bruk av Internett og andre elektroniske nett til forskjellige formål hos privatpersoner og/eller i husholdninger,

– IKT-sikkerhet og -tillit,

– IKT-kompetanse og -ferdigheter,



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 18/592 26.3.2015

– hindringer for å ta i bruk IKT og Internett,

– vurderinger av IKT-brukens virkning på privatpersoner og/eller husholdninger,

– privatpersoners bruk av IKT til utveksling av opplysninger og tjenester med offentlig forvaltning (e-forvaltning),

– tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til Internett eller andre nett overalt og til enhver 
tid (allmenn tilgang).

Alle emner kommer ikke til å bli dekket hvert år.

5. Dataenes sosioøkonomiske bakgrunnskjennetegn

Alle bakgrunnskjennetegn kommer ikke nødvendigvis til å bli framlagt hvert år. De bakgrunnskjennetegnene som 
kreves, vil bli valgt ut fra følgende liste og avtalt som ledd i gjennomføringstiltakene:

a) for statistikker over husholdninger:

– etter type husholdning,

– etter inntektsgruppe,

– etter region.

b) for statistikker over privatpersoner:

– etter aldersgruppe,

– etter kjønn,

– etter utdanningsnivå,

– etter sysselsettingssituasjon,

– etter sivilstand,

– etter fødselsstat, statsborgerskap,

– etter region.

6. Type av data som skal framlegges

7. Forundersøkelser

Når det påvises nye viktige behov for data eller kreves nye komplekse indikatorer, skal Kommisjonen vedta 

med undersøkelsene er å vurdere om den aktuelle innsamlingen er mulig, ut fra en avveining av fordelene ved å ha 
tilgang til dataene mot kostnadene ved innsamlingen og den byrden som pålegges oppgavegiverne. Resultatene av 
disse forundersøkelsene brukes ved fastsettelse av nye indikatorer.»

______________


