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                     REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 808/2004              2007/EES/54/25 

frá 21. apríl 2004 

um hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 285. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans 1), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Leiðtogaráðið í Lissabon setti það markmið í mars 

2000 að Evrópa yrði samkeppnishæfasta og öflugasta 
þekkingarhagkerfi í heimi. 

 
2) Aðgerðaáætlunin um rafræna Evrópu árið 2002 – sem 

leiðtogaráðið samþykkti í Feira í júní 2000 – felur í 
sér setningu markmiða og viðmiðana sem miða að því 
að Evrópa verði rafræn eins fljótt og unnt er. 

 
3) Leiðtogaráðið samþykkti í Sevilla í júní 2002 það 

markmið aðgerðaáætlunarinnar rafræn Evrópa árið 
2005 en í því er farið fram á að lagður verði 
lagagrundvöllur til að tryggt sé að í aðildarríkjunum 
séu lögð fram samanburðarhæf gögn með reglu-
bundnum hætti og til að stuðla að aukinni notkun 
opinberra hagskýrslna um upplýsingasamfélagið. 

 
4) Með grunnhagvísunum, sem eru notaðir í hinni árlegu 

vorskýrslu til leiðtogaráðsins, þurfa einnig að vera 
vísar sem byggjast á samfelldum tölfræðilegum 
upplýsingum um upplýsingasamfélagið. 

 
5) Þegar settar eru viðmiðanir fyrir rafræna Evrópu sem 

liður í framkvæmd aðgerðaáætlunarinnar um rafræna 
Evrópu er nauðsynlegt að vísarnir byggist á sam-
felldum, tölfræðilegum upplýsingum um upplýsinga-
samfélagið. 

 
6) Þjónustudeildir framkvæmdastjórnarinnar þurfa ár-

lega samræmdar hagskýrslur um notkun upplýsinga- 
og fjarskiptatækni (ICT) í fyrirtækjum. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 49. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2004 frá 
3. desember 2004 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 26, 26.5.2005, bls. 29. 

(1) Álit Evrópuþingsins frá 29. janúar 2004 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 16. apríl 2004. 

7) Þjónustudeildir framkvæmdastjórnarinnar þurfa ár-
lega samræmdar hagskýrslur um notkun einstaklinga 
og heimila á upplýsinga- og fjarskiptatækni. 

 

8) Hraðar breytingar á upplýsingasamfélaginu valda því 
að nauðsynlegt er að hagskýrslurnar sem teknar eru 
saman falli að nýrri þróun. Þetta er hægt ef 
einingarnar miðast við tiltekinn tíma og með því að 
gera ráð fyrir breytingum með framkvæmdar-
ráðstöfunum þar sem tekið er tillit til úrræða aðildar-
ríkjanna og fyrirhafnar svarenda, tæknilegrar og að-
ferðafræðilegrar hagkvæmni og áreiðanleika niður-
staðna. 

 

9) Gerð tiltekinna hagskýrslna Bandalagsins ákvarðast af 
reglunum sem mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins 
(EB) nr. 322/97 frá 17. febrúar 1997 um hagskýrslur 
Bandalagsins (2). 

 

10) Þar sem aðildarríkin geta ekki með fullnægjandi hætti 
náð því markmiði sem fyrirhuguð aðgerð felur í sér, 
þ.e. að setja sameiginlegan ramma um kerfisbundna 
hagskýrslugerð Bandalagsins um upplýsinga-
samfélagið, og því auðveldara að ná markmiðinu á 
vettvangi Bandalagsins vegna umfangs aðgerðarinnar 
eða áhrifa, getur Bandalagið samþykkt ráðstafanir í 
samræmi við dreifræðisregluna, eins og segir í 5. gr. 
sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og 
kveðið er á um í þeirri grein, er ekki gengið lengra en 
nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná því mark-
miði. 

 

11) Ráðstafanirnar, sem eru nauðsynlegar vegna fram-
kvæmdar þessarar reglugerðar, ber að samþykkja í 
samræmi við ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 
28. júní 1999 um reglur um meðferð framkvæmda-
valds sem framkvæmdastjórninni er falið (3). 

 
12) Samráð hefur verið haft við hagskýrsluáætlunar-

nefndina sem komið var á fót með ákvörðun ráðsins 
89/382/EBE, KBE (4) í samræmi við 3. gr. þeirrar 
ákvörðunar. 

________________  

(2) Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 
284, 31.10.2003, bls. 1). 

(3) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
(4) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 

1. gr. 
 

Markmið 
 
Markmiðið með þessari reglugerð er að setja sameiginlegan 
ramma um kerfisbundna hagskýrslugerð Bandalagsins um 
upplýsingasamfélagið. 
 

2. gr. 
 

Skilgreiningar 
 
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 
 
a) „hagskýrslur Bandalagsins“: eins og skilgreint er í 2. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 322/97, 
 
b) „hagskýrslugerð“: eins og skilgreint er í 2. gr. reglu-
gerðar (EB) nr. 322/97, 
 
c) „viðmiðunartímabil“: það tímabil sem gögn miðast við, 
 
d) „viðmiðunarár“: viðmiðunartímabil sem er eitt 
almanaksár, 
 
e) „söfnunartímabil“: það tímabil sem er tilgreint í fram-
kvæmdarráðstöfunum þegar gagnaöflun fer fram. 
 

3. gr. 
 

Gildissvið 
 
1. Í hagskýrslunum, sem taka á saman, skulu vera tilskildar 
upplýsingar svo að hægt sé að setja viðmið fyrir rafræna 
Evrópu og sem eru gagnlegar fyrir grunnhagvísana, ásamt 
öðrum nauðsynlegum upplýsingum svo að fáist samræmdur 
grunnur til að greina upplýsingasamfélagið. 
 
2. Hagskýrslur skulu flokkaðar í einingar eins og skilgreint 
er í I. og II. viðauka. 
 

4. gr. 
 

Einingar 
 
Einingarnar í þessari reglugerð skulu taka til eftirfarandi 
sviða: 
 
- fyrirtækja og upplýsingasamfélagsins eins og skilgreint 
er í I. viðauka, 
 
- einstaklinga, heimila og upplýsingasamfélagsins eins og 
skilgreint er í II. viðauka. 

5. gr. 

 

Handbók um aðferðafræði 

 

Framkvæmdastjórnin skal, í nánu samstarfi við aðildarríkin, 
taka saman og uppfæra eins og þörf krefur með nýjum 
framkvæmdarráðstöfunum, handbók um aðferðafræði sem í 
eru ráðlagðar leiðbeiningar varðandi hagskýrslur Banda-
lagsins sem gerðar eru samkvæmt þessari reglugerð. 

 

6. gr. 

 

Sending gagna 

 

1. Aðildarríkin skulu senda heildargögnin og þau lýsigögn 
sem krafist er samkvæmt þessari reglugerð og fram-
kvæmdarráðstöfunum hennar, þ.m.t. öll trúnaðargögn, til 
framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópubandalaganna), 
í samræmi við gildandi ákvæði Bandalagsins um sendingar 
gagna sem eru háð trúnaðarkvöðum í hagskýrslum. Þessi 
Bandalagsákvæði gilda um meðferð niðurstaðnanna að svo 
miklu leyti sem þær hafa að geyma trúnaðargögn. 

 

2. Aðildarríkin skulu senda þau gögn og lýsigögn, sem 
krafist er samkvæmt þessari reglugerð, á rafrænu formi í 
samræmi við staðal um gagnaskipti sem framkvæmda-
stjórnin og aðildarríkin hafa gert samkomulag um. 

 

7. gr. 

 

Gæðaviðmiðanir og -skýrslur 

 

1. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 
skal meta gæði gagna sem send eru. 

 

2. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 
skal, í nánu samstarfi við aðildarríkin, þróa ráðlagða sam-
eiginlega staðla sem ætlað er að tryggja gæði gagna (sam-
kvæmt stöðluðum gæðaviðmiðunum Hagstofu Evrópu-
bandalaganna) sem lögð eru fram. Þessir staðlar skulu birtir 
í handbók um aðferðafræði. 

 

3. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 
að tryggja gæði gagna sem send eru. 

 
4. Innan tiltekins tímabils eftir að frestur til að senda 
lokaniðurstöður er liðinn skulu aðildarríki láta fram-
kvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) í té 
skýrslu um gæði gagna sem send hafa verið á grundvelli 
staðlanna sem um getur í 2. mgr. Í þessum skýrslum skulu 
tilgreind tilvik þar sem fyrrgreindum stöðlum er ekki fylgt. 
Tímabilið skal ákveðið á meðan verið er að þróa fram-
kvæmdarráðstafanir. 
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8. gr. 

 
Framkvæmdarráðstafanir 

 
1. Ráðstafanir um framkvæmd eininganna í þessari reglu-
gerð skulu varða val og lýsingu, aðlögun og breytingu á 
viðfangsefnum og könnunaratriðum þeirra, umfang, 
viðmiðunartímabil og sundurliðun könnunaratriða, tíðni og 
tímasetningu gagna, sem skilað er, og frest sem veittur er til 
að senda niðurstöður. 
 
2. Framkvæmdarráðstafanir, þ.m.t. ráðstafanir vegna 
aðlögunar og uppfærslu þar sem tillit er tekið til efnahags-
legra og tæknilegra breytinga, skulu ákvarðaðar í samræmi 
við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 9. gr., að teknu 
tilliti til úrræða aðildarríkja og fyrirhafnar svarenda, 
tæknilegrar og aðferðafræðilegrar hagkvæmni og áreiðan-
leika niðurstaðna. 
 
3. Framkvæmdarráðstafanir skulu gerðar a.m.k. níu 
mánuðum áður en gagnasöfnun hefst. 
 

9. gr. 
 

Nefnd 
 
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar hagskýrslu-
áætlunarnefndar sem komið var á fót með ákvörðun 
89/382/EBE, KBE, hér á eftir kölluð „nefndin“. 
 
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af 
ákvæðum 8.°gr. hennar. 
 
Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

10. gr. 
 

Fjármögnun 
 
1. Framkvæmdastjórnin skal veita aðildarríkjunum fjár-
stuðning, a.m.k. fyrsta árið sem aðildarríkin leggja fram 
hagskýrslur Bandalagsins eins og gert er ráð fyrir í fram-
kvæmdarráðstöfunum sem samþykktar eru samkvæmt 
þessari reglugerð, til að hjálpa þeim að standa straum af 
þeim kostnaði sem þau stofna til við að útbúa, vinna og 
senda þessar hagskýrslur. Fjárframlagið skal ekki vera 
meira en 90% af slíkum kostnaði. 
 
2. Skilyrði og aðferðir við veitingu fjárframlags og 
greiðslu þess og eftirlit skal vera í samræmi við reglugerð 
ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 frá 25. júní 2002 um fjár-
hagsreglugerðina sem gildir um fjárlög Evrópu-
bandalaganna (1). 
 
3. Ef fjárhagsskilyrði leyfa skal framkvæmdastjórnin veita 
aðildarríkjunum fjárstuðning áfram í því skyni að vega upp 
á móti kostnaðinum við að leggja fram þessar hagskýrslur á 
næstu árum. 
 
4. Fjárveitingavaldið skal heimila slíkan fjárstuðning með 
þeim fjárveitingum sem eru innan ramma árlegrar fjárlaga-
gerðar Evrópubandalaganna. 
 

11. gr. 
 

Gildistaka 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 
 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Strassborg 21. apríl 2004. 
 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. Cox D. Roche 

forseti. forseti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1. 
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I. VIÐAUKI 

 
Eining 1: Fyrirtæki og upplýsingasamfélagið 

 
a) Markmið 
 

Markmiðið með þessari einingu er tímanleg skil á hagskýrslum um fyrirtæki og upplýsingasamfélagið. Með 
þessari einingu fæst rammi fyrir kröfur sem varða umfang, tímalengd og tíðni, viðfangsefni, sundurliðun á 
gögnum, sem skilað er, og allar nauðsynlegar forkannanir. 
 

b) Umfang 
 

Þessi eining tekur til starfsemi í bálkum D-K og deild 92 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE 
endursk. 1.1). Bálki J verður bætt við með fyrirvara um að áður hafi farið fram árangursríkar forkannanir. 

 
Hagskýrslurnar verða teknar saman um fyrirtækjaeiningar. 
 

c) Tímalengd og tíðni gagnaskila 
 

Hagskýrslur verða lagðar fram árlega í allt að fimm viðmiðunarár frá gildistöku þessarar reglugerðar. Ekki er 
nauðsynlegt að leggja fram öll könnunaratriðin á hverju ári; tíðni hvers könnunaratriðis verður tilgreind og 
samþykkt sem liður í framkvæmdarráðstöfununum sem um getur í 8. gr. 

 
d) Viðfangsefni 
 

Könnunaratriðin, sem lögð eru fram, verða valin úr eftirfarandi upptalningu yfir viðfangsefni: 
 
— upplýsinga- og fjarskiptatæknikerfi og notkun þeirra í fyrirtækjum, 
 
— notkun fyrirtækja á Netinu og öðrum rafrænum netkerfum, 
 
— rafrænir ferlar í verslun og viðskiptum, 
 
— upplýsinga- og fjarskiptatæknihæfni hjá fyrirtækjaeiningunni og eftirspurn eftir upplýsinga- og 
fjarskiptatæknifærni, 
 
— hindranir við notkun á upplýsinga- og fjarskiptatækni, Netinu og öðrum rafrænum netkerfum ásamt rafrænum 
ferlum í verslun og viðskiptum, 
 
— útgjöld og fjárfestingar við upplýsinga- og fjarskiptatækni, 
 
— öryggi í upplýsinga- og fjarskiptatækni 
 
— greinanleg áhrif notkunar upplýsinga- og fjarskiptatækni á fyrirtæki. 
 
Ekki er nauðsynlegt að fjalla um öll viðfangsefni á hverju ári. 
 

e) Sundurliðun á gögnum sem skilað hefur verið 
 
Ekki er nauðsynlegt að leggja fram allar sundurliðanirnar á hverju ári; þær sundurliðanir, sem þörf er á, verða 
valdar úr eftirfarandi upptalningu og samþykktar sem liður í framkvæmdarráðstöfununum: 
 
— eftir stærðarflokkum, 
 
— eftir flokkum atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins, 
 
— eftir svæðum: sundurliðun eftir svæðum verður takmörkuð við mest þrjá flokka. 



Nr. 54/436  15.11.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

 
f) Forkannanir 

 
Þegar skilgreindar eru nýjar kröfur um gögn sem skipta máli eða vænta má að gæði gagna séu ófullnægjandi 
beitir framkvæmdastjórnin sér fyrir því að aðildarríkin geri forkannanir, að þeirra eigin frumkvæði, áður en 
gagnasöfnun fer fram. Markmiðið með þessum forkönnunum er að meta hve hagkvæm viðkomandi gagnasöfnun 
er að teknu tilliti til ávinningsins af því að gögnin séu til reiðu borið saman við kostnaðinn við að safna þeim 
saman og fyrirhöfn svarenda. 
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II. VIÐAUKI 

 
Eining 2: Einstaklingar, heimili og upplýsingasamfélagið 

 
a) Markmið 

 
Markmiðið með þessari einingu er tímanleg skil á hagskýrslum um einstaklinga, heimili og upplýsinga-
samfélagið. Með þessari einingu fæst rammi fyrir kröfur sem varða umfang, tímalengd og tíðni, viðfangsefni, 
sundurliðun á gögnum, sem skilað er, og allar nauðsynlegar forkannanir.  
 

b) Umfang 
 
Þessi eining tekur til hagskýrslna um einstaklinga og heimili. 
 

c) Tímalengd og tíðni gagnaskila 
 
Hagskýrslur verða lagðar fram árlega í allt að fimm viðmiðunarár frá gildistöku þessarar reglugerðar. Ekki er 
nauðsynlegt að leggja fram öll könnunaratriðin á hverju ári; tíðni hvers könnunaratriðis verður tilgreind og 
samþykkt sem liður í framkvæmdarráðstöfununum sem um getur í 8. gr. 
 

d) Viðfangsefni 
 

Könnunaratriðin, sem lögð eru fram, verða valin úr eftirfarandi upptalningu yfir viðfangsefni: 
 

— aðgangur að og notkun einstaklinga og/eða heimila á upplýsinga- og fjarskiptatæknikerfum, 
 

— notkun einstaklinga og/eða heimila á Netinu í mismunandi tilgangi, 
 

— öryggi í upplýsinga- og fjarskiptatækni 
 

— upplýsinga- og fjarskiptatæknihæfni, 
 

— hindranir við notkun á upplýsinga- og fjarskiptatækni og Netinu, 
 

— greinanleg áhrif notkunar á upplýsinga- og fjarskiptatækni á einstaklinga og/eða heimili. 
 

Ekki er nauðsynlegt að fjalla um öll viðfangsefni á hverju ári. 
 

e)Sundurliðun á gögnum sem skilað hefur verið 
 

Ekki er nauðsynlegt að leggja fram allar sundurliðanirnar á hverju ári; þær sundurliðanir, sem þörf er á, verða 
valdar úr eftirfarandi upptalningu og samþykktar sem liður í framkvæmdarráðstöfununum: 

 
A. að því er varðar hagskýrslur um heimili: 

 
— eftir gerð heimilis, 

 
B. að því er varðar hagskýrslur um einstaklinga: 

 
— eftir aldurshópum, 

 
— eftir kyni, 

 
— eftir menntunarstigi, 

 
— eftir atvinnustöðu, 

 
— eftir svæðum. 
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f) Forkannanir 

 
Þegar skilgreindar eru nýjar kröfur um gögn sem skipta máli eða vænta má að gæði gagna séu ófullnægjandi 
beitir framkvæmdastjórnin sér fyrir því að aðildarríkin geri forkannanir, að þeirra eigin frumkvæði, áður en 
gagnasöfnun fer fram. Markmiðið með þessum forkönnunum er að meta hve hagkvæm viðkomandi gagnasöfnun 
er, að teknu tilliti til ávinningsins af því að gögnin séu til reiðu borið saman við kostnaðinn við að safna þeim 
saman og fyrirhöfn svarenda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


