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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1031/2006                   2008/EES/78/28 

frá 4. júlí 2006 

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur 
 Bandalagsins um upplýsingasamfélagið* 

 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 808/2004 frá 21. apríl 2004 um hagskýrslur Bandalagsins 
um upplýsingasamfélagið (1), einkum 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EB) nr. 808/2004 var settur 
sameiginlegur rammi um kerfisbundna hagskýrslugerð 
Bandalagsins um upplýsingasamfélagið. 

2) Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 808/2004 
er þörf á framkvæmdarráðstöfunum til að ákvarða hvaða 
gögn skuli lögð fram til grundvallar hagskýrslunum sem 
tilgreindar eru í 3. og 4. gr. reglugerðarinnar og 
afhendingarfrest þeirra. 

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar 
sem komið var á fót með ákvörðun ráðsins 89/382/EBE, 
KBE (2). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gögnin, sem senda skal fyrir hagskýrslugerð Bandalagsins um 
upplýsingasamfélagið, eins og mælt er fyrir um í 2. mgr. 3. gr. 
og 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 808/2004, eru tilgreind í I. og II. 
viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

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 Brussel 4. júlí 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Joaquín ALMUNIA 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 186, 7.7.2006, bls. 11. Hennar var getið 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2006 frá 8. desember 
2006 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15, 29.3.2007, p. 
29. 

(1) Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 49. 
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I. VIÐAUKI 

1. eining: Fyrirtæki og upplýsingasamfélagið 

1. VIÐFANGSEFNI OG KÖNNUNARATRIÐI ÞEIRRA 

a) Þau viðfangsefni, sem fjallað verður um varðandi viðmiðunarárið 2007 og valin eru úr skránni í I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 808/2004, eru eftirfarandi: 

— upplýsinga- og samskiptatæknikerfi og notkun þeirra í fyrirtækjum, 

— notkun fyrirtækja á Netinu og öðrum rafrænum netkerfum, 

— rafrænir ferlar í verslun og viðskiptum, 

— upplýsinga- og samskiptatæknihæfni hjá fyrirtækjaeiningunni og eftirspurn eftir upplýsinga- og 
samskiptatæknifærni. 

b) Safna skal eftirfarandi könnunaratriðum varðandi fyrirtæki:: 

Upplýsinga- og samskiptatæknikerfi og notkun þeirra í fyrirtækjum  

Könnunaratriði sem á að safna varðandi öll fyrirtæki: 

— Tölvunotkun. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem nota tölvur: 

— (valkvætt) hlutfall starfsmanna sem nota tölvur a.m.k. einu sinni í viku, 

— hvort þráðlaust staðarnet er fyrir hendi 

— Hvort fasttengt staðarnet er fyrir hendi, 

— Hvort heimanet er fyrir hendi , 

— Hvort gestanet er fyrir hendi , 

—  hvort upplýsingatæknikerfi er fyrir hendi til að halda utan um pantanir og/eða móttöku pantana. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem hafa upplýsingatæknikerfi til að halda utan um pantanir 
og/eða móttöku pantana: 

— upplýsingatæknikerfi til að halda utan um pantanir, tengt innra kerfi fyrir endurpöntun á vörum, 

— upplýsingatæknikerfi til að halda utan um pantanir, tengt reikningsgerðar- og greiðslukerfum, 

— upplýsingatæknikerfi til að halda utan um pantanir, tengt framleiðslu-, vöruferlis- eða þjónustustjórnunarkerfi, 

— upplýsingatæknikerfi til að halda utan um pantanir, tengt viðskiptakerfum birgja, 

— upplýsingatæknikerfi til að halda utan um pantanir, tengt viðskiptakerfum viðskiptavina. 

Notkun fyrirtækja á Netinu og öðrum rafrænum netum  

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem nota tölvur: 

— aðgangur að Netinu. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem hafa aðgang að Netinu: 

— hlutfall starfsmanna sem nota tölvur tengdar veraldarvefnum a.m.k. einu sinni í viku, 

— tenging við Netið: hefðbundið mótald, 

— tenging við Netið: ISDN-tenging, 

— tenging við Netið: DSL-tenging, 
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— tenging við Netið: önnur föst Nettenging, 

— tenging við Netið: tenging um farsíma, 

— notkun Netsins til banka- og fjármálaþjónustu, 

—  notkun Netsins til þjálfunar og menntunar, 

— notkun Netsins til að fylgjast með mörkuðum, 

— notkun Netsins til samskipta við opinber yfirvöld, á fyrra almanaksári, 

—  hvort til er eigin heimasíða. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem notuðu Netið í samskiptum við opinber yfirvöld á fyrra 
almanaksári. 

— notkun Netsins til að afla upplýsinga á vefsetrum opinberra yfirvalda á fyrra almanaksári, 

— notkun Netsins til að sækja eyðublöð á vefsetur opinberra yfirvalda á fyrra almanaksári, 

— notkun Netsins til að senda útfyllt eyðublöð til opinberra yfirvalda á fyrra almanaksári, 

— notkun Netsins til að leggja fram tilboð í rafrænu útboðskerfi (opinber rafræn innkaup), á fyrra almanaksári. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem eru með vefsetur: 

— vefsetur til að markaðssetja eigin vörur, 

— vefsetur til að auðvelda aðgang að vöru- og verðlistum, 

— vefsetur til að veita þjónustu vegna seldrar vöru. 

Rafrænir ferlar í verslun og viðskiptum 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem nota tölvur: 

— notkun ERP-hugbúnaðar (Enterprise resource planning, verðmætaskipulag fyrirtækja), 

— notkun hugbúnaðar til að stýra samskiptum við viðskiptavini (CRM) til að geyma, vinna og greina upplýsingar 
um viðskiptavini, 

— notkun hugbúnaðar til að stýra samskiptum við viðskiptavini (CRM) til gagnaskoðunar (data-mining), 

— frjáls/opinn hugbúnaður tekinn upp sem stýrikerfi, 

— notkun rafrænna reikninga við sendingu, 

— notkun rafrænna reikninga við móttöku, 

— notkun þróaðra rafrænna undirskrifta (stafrænna undirskrifta). 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem hafa aðgang að Netinu en eru ekki flokkuð í J-þætti 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins (NACE, endursk. 1.1): 

— hafa pantað gegnum Netið á fyrra almanaksári, 

— hafa tekið á móti pöntunum gegnum Netið á fyrra almanaksári. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem hafa pantað um Netið en eru ekki flokkuð í J-þætti 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins (NACE, endursk. 1.1): 

— hlutfall heildarinnkaupa þar sem pantað er um Netið,, í hundraðshlutaflokkum, á fyrra almanaksári ([0;1[, [1;5[, 
[5;10[, [10;25[, [25;100]). 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem hafa tekið á móti pöntunum um Netið en eru ekki flokkuð í J-
þætti atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins (NACE, endursk. 1.1): 

— hlutfall heildarveltu sem verður til vegna pantana sem tekið er við um Netið, á fyrra almanaksári, 
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— notkun öruggra samskiptareglna (SSL/TLS) við að taka við pöntunum um Netið. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem nota tölvur en eru ekki flokkuð í J-þætti 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins (NACE, endursk. 1.1): 

— hafa pantað um önnur tölvunet en Netið, á fyrra almanaksári, 

— hafa tekið á móti pöntunum um önnur tölvunet en Netið, á fyrra almanaksári. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem hafa pantað um önnur tölvunet en Netið en eru ekki flokkuð í 
J-þætti atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins (NACE, endursk. 1.1): 

— hlutfall heildarinnkaupa þar sem pantanir fara í gegn um önnur tölvunet en Netið, í hundraðshlutaflokkum, á 
fyrra almanaksári ([0;1[, [1;25[, [25;50[, [50;75[, [75;100]). 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem hafa tekið á móti pöntunum um önnur tölvunet en Netið en 
eru ekki flokkuð í J-þætti atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins (NACE, endursk. 1.1): 

— hlutfall heildarveltu sem verður til vegna pantana sem tekið er við um önnur tölvunet en Netið, á fyrra 
almanaksári. 

Upplýsinga- og samskiptatæknihæfni hjá fyrirtækjaeiningunni og eftirspurn eftir upplýsinga- og 
samskiptatæknifærni 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem nota tölvur: 

— ráðning sérfræðinga á sviði upplýsinga- og samskiptatækni (ICT) og upplýsingatækni (IT), 

— hafa ráðið eða reynt að ráða starfsfólk í störf sem krefjast sérfræðifærni á sviði upplýsinga- og samskiptatækni, 
á fyrra almanaksári, 

— hafa ráðið eða reynt að ráða starfsfólk í störf sem krefjast notendafærni í upplýsinga- og samskiptatækni, á fyrra 
almanaksári, 

— hafa veitt þjálfun til að þróa eða uppfæra sérfræðifærni á sviði upplýsinga- og samskiptatækni, á fyrra 
almanaksári, 

— hafa veitt þjálfun til að þróa eða uppfæra færni notenda á sviði upplýsinga- og samskiptatækni, á fyrra 
almanaksári, 

— nota utanaðkomandi birgja til að annast störf á sviði upplýsinga- og samskiptatækni og upplýsingatækni sem 
krefjast sérfræðikunnáttu á sviði upplýsinga- og samskiptatækni, á fyrra almanaksári, 

— nota birgja frá erlendum dótturfyrirtækjum sem fyrirtækið hefur sett á stofn til að annast störf á sviði 
upplýsinga- og samskiptatækni sem krefjast sérfræðikunnáttu á sviði upplýsinga- og samskiptatækni og 
upplýsingatækni, á fyrra almanaksári, 

— nota birgja frá öðrum erlendum fyrirtækjum til að annast störf á sviði upplýsinga- og samskiptatækni sem 
krefjast sérfræðikunnáttu á sviði upplýsinga- og samskiptatækni og upplýsingatækni, á fyrra almanaksári, 

— (valkvætt) nota utanaðkomandi birgja til að annast störf á sviði viðskipta sem krefjast notendakunnáttu á sviði 
upplýsinga- og samskiptatækni, á fyrra almanaksári, 

— (valkvætt) nota birgja frá erlendum dótturfyrirtækjum sem fyrirtækið hefur sett á stofn, til að annast störf á sviði 
viðskipta sem krefjast notendakunnáttu á sviði upplýsinga- og samskiptatækni, á fyrra almanaksári, 

— (valkvætt) nota birgja frá öðrum erlendum fyrirtækjum til að annast störf á sviði viðskipta sem krefjast 
notendakunnáttu á sviði upplýsinga- og samskiptatækni, á fyrra almanaksári, 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem hafa í þjónustu sinni sérfræðinga á sviði upplýsinga- og 
samskiptatækni og upplýsingatækni: 

— hlutfall starfandi sérfræðinga á sviði upplýsinga- og samskiptatækni og upplýsingatækni m.t.t. heildarfjölda 
starfsfólks. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem hafa ráðið eða reynt að ráða sérfræðinga á sviði upplýsinga- 
og samskiptatækni og upplýsingatækni: 

— laus störf sem krefjast sérfræðikunnáttu á sviði upplýsinga- og samskiptatækni og upplýsingatækni en erfitt er 
að ráða í, á fyrra almanaksári. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem hafa ráðið eða reynt að ráða starfsfólk til starfa sem krefjast 
notendafærni á sviði upplýsinga- og samskiptatækni: 

— laus störf sem erfitt er að ráða í vegna skorts umsækjanda á færni í notkun upplýsinga- og samskiptatækni, á 
fyrra almanaksári. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem réðu til sín erlenda birgja til að annast störf á sviði 
upplýsinga- og samskiptatækni:  
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— hafa ráðið til starfa sérfræðinga á sviði upplýsinga- og samskiptatækni/upplýsingatækni frá erlendum birgjum í 
öðrum aðildarríkjum Evrópusambandsins, á fyrra almanaksári, 

— hafa ráðið til starfa sérfræðinga á sviði upplýsinga- og samskiptatækni/upplýsingatækni frá erlendum birgjum í 
ríkjum utan Evrópusambandsins, á fyrra almanaksári, 

— (valkvætt) störf á sviði upplýsinga- og samskiptatækni sem sérfræðingar á sviði upplýsinga- og 
samskiptatækni/upplýsingatækni frá erlendum birgjum önnuðust, á fyrra almanaksári, stjórnun á sviði 
upplýsinga- og samskiptatækni, 

— (valkvætt) störf á sviði upplýsinga- og samskiptatækni sem sérfræðingar á sviði upplýsinga- og 
samskiptatækni/upplýsingatækni frá erlendum birgjum önnuðust, á fyrra almanaksári, þróun og framkvæmd á 
sviði upplýsinga- og samskiptatækni, 

— (valkvætt) störf á sviði upplýsinga- og samskiptatækni sem sérfræðingar á sviði upplýsinga- og 
samskiptatækni/upplýsingatækni frá erlendum birgjum önnuðust, á fyrra almanaksári, framkvæmd á sviði 
upplýsinga- og samskiptatækni, 

— (valkvætt) störf á sviði upplýsinga- og samskiptatækni sem sérfræðingar á sviði upplýsinga- og 
samskiptatækni/upplýsingatækni frá erlendum birgjum önnuðust, á fyrra almanaksári, annað. 

(Valkvætt) könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem réðu til sín erlenda birgja til að annast störf á sviði 
viðskipta: 

— (valkvætt) störf á sviði viðskipta sem notendur á sviði upplýsinga- og samskiptatækni frá erlendum birgjum 
önnuðust, á fyrra almanaksári, sala og markaðssetning, þjónusta við viðskiptavini, 

— (valkvætt) störf á sviði viðskipta sem notendur á sviði upplýsinga- og samskiptatækni frá erlendum birgjum 
önnuðust, á fyrra almanaksári, rannsóknir og þróun, vöruhönnun og vöruhögun, 

— (valkvætt) störf á sviði viðskipta sem notendur á sviði upplýsinga- og samskiptatækni frá erlendum birgjum 
önnuðust, á fyrra almanaksári, önnur störf á sviði viðskipta (ekki tengd upplýsinga- og samskiptatækni), 

— (valkvætt) hafa ráðið til starfa notendur á sviði upplýsinga- og samskiptatækni frá erlendum birgjum í öðrum 
aðildarríkjum Evrópusambandsins, á fyrra almanaksári, 

— (valkvætt) hafa ráðið til starfa notendur á sviði upplýsinga- og samskiptatækni frá erlendum birgjum í ríkjum 
utan Evrópusambandsins, á fyrra almanaksári. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki með laus störf sem erfitt er að ráða í þar sem krafist er 
sérfræðikunnáttu á sviði upplýsinga- og samskiptatækni/ upplýsingatækni:: 

— ástæður þess að erfitt var að ráða í laus störf sem krefjast sérfræðikunnáttu á sviði upplýsinga- og 
samskiptatækni/upplýsingatækni, á fyrra almanaksári, fáir eða engir umsækjendur, 

— ástæður þess að erfitt var að ráða í laus störf sem krefjast sérfræðikunnáttu á sviði upplýsinga- og 
samskiptatækni/upplýsingatækni, á fyrra almanaksári, skortur á menntun og hæfi, 

— ástæður þess að erfitt var að ráða í laus störf sem krefjast sérfræðikunnáttu á sviði upplýsinga- og 
samskiptatækni/upplýsingatækni, á fyrra almanaksári, skortur á starfsreynslu, 

— ástæður þess að erfitt var að ráða í laus störf sem krefjast sérfræðikunnáttu á sviði upplýsinga- og 
samskiptatækni/upplýsingatækni, á fyrra almanaksári, of háar launakröfur, 

— (valkvætt) ástæður þess að erfitt var að ráða í laus störf sem krefjast sérfræðikunnáttu á sviði upplýsinga- og 
samskiptatækni og upplýsingatækni, á fyrra almanaksári: annað. 

c) Safna skal eftirfarandi bakgrunnskönnunaratriðum varðandi fyrirtækið eða nálgast þau eftir öðrum leiðum: 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi öll fyrirtæki:  

— aðalatvinnustarfsemi fyrirtækisins, á fyrra almanaksári, 

— meðalfjöldi starfsmanna, á fyrra almanaksári,  

— staðsetning á svæði sem fellur undir markmið 1/fellur ekki undir markmið 1, á fyrra almanaksári, 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi fyrirtæki sem eru ekki flokkuð í J-þætti atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalagsins (NACE, endursk. 1.1): 

— heildarinnkaup á vörum og þjónustu (miðað við verðgildi, án VSK), á fyrra almanaksári, 

— heildarvelta (miðað við verðgildi, án VSK), á fyrra almanaksári.  
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2. UMFANG 

Könnunaratriðum þeim, sem skilgreind eru í b- og c-lið 1. hluta þessa viðauka, skal safna og afla að því er varðar 
fyrirtæki sem flokkast undir eftirfarandi atvinnustarfsemi, stærð fyrirtækis og landfræðilegt gildissvið: 

a) Atvinnustarfsemi: fyrirtæki sem falla undir eftirfarandi flokka í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE, 
endursk. 1.1): 

 

Flokkur í 
atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalagsins 

Lýsing 

Bálkur D „Framleiðsla“ 
Bálkur F „Byggingarstarfsemi“ 
Bálkur G „Heildverslun og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum, bifhjólum og 

vörum til einkanota og til heimilisnota“ 
Flokkar 55.1 og 55.2 „Hótel“ og „tjaldstæði og önnur aðstaða til stuttrar dvalar“ 
Bálkur I „Flutningar, vörugeymsla og fjarskiptaþjónusta“ 
Grein 65.12 „Starfsemi annarra peningastofnana“ 
Grein 65.22 „Önnur lánastarfsemi“ 
Grein 66.01 „Líftryggingar“ 
Grein 66.03 „Skaðatryggingar“ 
Bálkur K „Sala og rekstur fasteigna“ 
Flokkar 92.1 og 92.2 „Framleiðsla á kvikmyndum og myndböndum“ og „starfsemi útvarps- og 

sjónvarpsstöðva“ 
 
Valfrjálst er hvort fyrirtæki sem falla undir eftirfarandi flokka í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE 
endursk. 1.1) eru flokkuð: 
 

Flokkur í 
atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalagsins 

Lýsing 

Bálkur E „Rafmagn, gas- og vatnsveitur“ 
Flokkar 55.3, 55.4 og 
55.5 

„Veitingahúsarekstur“, „krár“ og „mötuneyti og sala á tilbúnum mat“ 

Flokkar 92.3 til 92.7, að 
báðum meðtöldum 

„Tómstunda-, menningar og íþróttastarfsemi“, að undanskilinni „framleiðslu á 
kvikmyndum og myndböndum“ og „starfsemi útvarps- og sjónvarpsstöðva“ 

Deild 93 „Önnur persónuleg þjónustustarfsemi“ 
Greinar 67.12, 67.13, 
67.2 

„Starfsemi tengd fjármálaþjónustu„ að undanskilinni „stjórnun fjármálamarkaða“ 

 
 

b) Stærð fyrirtækis: fyrirtæki sem hafa 10 eða fleiri starfsmenn, flokkun á fyrirtækjum með færri en 10 starfsmenn er 
valfrjáls, 

c) Landfræðilegt umfang: fyrirtæki sem staðsett eru einhvers staðar á yfirráðasvæði aðildarríkisins. 

3. VIÐMIÐUNARTÍMABIL 

Viðmiðunartímabilið er árið 2006 að því er varðar könnunaratriði sem vísa til fyrra almanaksárs.Viðmiðunartímabilið er 
janúar 2007 að því er varðar önnur könnunaratriði. 

4. SUNDURLIÐANIR 

Þau viðfangsefni og könnunaratriði þeirra, sem skráð eru í b-lið 1. hluta þessa viðauka, skal leggja fram sérstaklega 
samkvæmt eftirfarandi sundurliðunum:  
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a) Sundurliðun eftir atvinnustarfsemi: Upplýsingar skal sundurliða samkvæmt eftirfarandi samtölum 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins (NACE endursk. 1.1) 

 

Samtölur innan atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins 

DA + DB + DC + DD + DE 

DF + DG + DH 

DI + DJ 

DK + DL + DM + DN 

F 

50 

51 

52 

55.1 + 55.2 

60 + 61 + 62 + 63 

64 

65.12 + 65.22 

66.01 + 66.03 

72 

70 + 71 + 73 + 74 

92.1 + 92.2 

(Valkvætt) 22 

(Valkvætt) 40 + 41 

(Valkvætt) 55.3 + 55.4 + 55.5 

(Valkvætt) 67.12 + 67.13 + 67.2 

(Valkvætt) 92.3 til 92.7 

(Valkvætt) 93 
 

b) Sundurliðun eftir stærðarflokki: upplýsingar skal sundurliða í eftirfarandi stærðarflokka eftir fjölda starfsmanna: 

Stærðarflokkur 
(Valkvætt) færri en 10 starfsmenn 
 
(Valkvætt) færri en 5 starfsmenn 
 
(Valkvætt) fimm til níu starfsmenn 
 
 
10 starfsmenn eða fleiri 
 
10 til 49 starfsmenn 
 
50 til 249 starfsmenn 
 
250 starfsmenn eða fleiri 
 

c) Landfræðileg sundurliðun:upplýsingar skal sundurliða í eftirfarandi svæðishópa : 

Svæðishópur 
 
Svæði sem falla undir 1. markmið (þ.m.t. svæði sem tilheyra 1. markmiði í millibilsástandi eða eru að hverfa út í 
áföngum) 
 
Svæði sem falla ekki undir markmið 1 
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5. TÍÐNI 

Gögn skulu lögð fram einu sinni varðandi árið 2007. 

 

6. SKILAFRESTIR 

a) Gagnasöfnin skal senda Hagstofu Evrópubandalaganna, ef nauðsyn krefur merkt með trúnaðarmerki eða 
óáreiðanleikamerki, eins og um getur í 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 808/2004, fyrir 5. október 2007. Þann dag verður 
gagnasafnið að vera fullgert, fullgilt og samþykkt. Töflusett, tölvutækt afhendingarsnið skal fylgja þeim fyrirmælum 
sem Hagstofa Evrópubandalaganna lætur í té. 

b) Senda skal lýsigögnin, sem vísað er til í 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 808/2004, til Hagstofu Evrópubandalaganna fyrir 
31. maí 2007. Lýsigögnin skulu fylgja skýrslusniðmátinu sem Hagstofa Evrópubandalaganna lætur í té. 

c) Senda skal gæðaskýrsluna, sem vísað er til í 4. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 808/2004, til Hagstofu 
Evrópubandalaganna fyrir 5. nóvember 2007. Gæðaskýrslan skal fylgja skýrslusniðmátinu sem Hagstofa 
Evrópubandalaganna lætur í té. 
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II. VIÐAUKI 

2. eining: Einstaklingar, heimili og upplýsingasamfélagið 

1. VIÐFANGSEFNI OG KÖNNUNARATRIÐI ÞEIRRA 

a) Þau viðfangsefni, sem fjallað verður um að því er varðar viðmiðunarárið 2007, og valin eru úr skránni í II. viðauka 
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004, eru eftirfarandi: 

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

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

— öryggi í upplýsinga- og samskiptatækni, 

— upplýsinga- og samskiptatæknihæfni, 

— hindranir við notkun á upplýsinga- og samskiptatækni og Netinu. 

b) Safna skal eftirfarandi könnunaratriðum: 

Aðgangur að og notkun einstaklinga og/eða heimila á upplýsinga- og samskiptatæknikerfum, 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi öll heimili: 

— aðgangur að upplýsinga- og samskiptatæknibúnaði á heimilinu: tölva, 

— aðgangur að Netinu á heimilinu, án tillits til þess hvort það er notað eða ekki. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi heimili með aðgang að Netinu: 

— búnaður sem notaður er til aðgangs að Netinu á heimilinu: borðtölva, 

— búnaður sem notaður er til aðgangs að Netinu á heimilinu: fartölva, 

— búnaður sem notaður er til aðgangs að Netinu á heimilinu: sjónvarpstæki með sérstakri Nettengingu, 

— búnaður sem notaður er til aðgangs að Netinu á heimilinu: leikjatölva, 

— búnaður sem notaður er til aðgangs að Netinu á heimilinu: aðrar aðferðir (valkvætt: tilgreinið sérstaklega 
aðgang með farsíma með Nettengingu, með lófatölvu), 

— tegund nettenginga á heimilinu sem notaðar eru til að fá aðgang að Netinu : mótald eða ISDN-tenging, 

— tegund nettenginga á heimilinu sem notaðar eru til að fá aðgang að Netinu : DSL-tengitækni (t.d. ADSL-
tenging, SHDSL-tenging o.s.frv.), 

— tegund nettenginga á heimilinu sem notaðar eru til að fá aðgang að Netinu : önnur breiðbandstenging (t.d. 
kaplar, altæka farsímakerfið (UMTS) o.s.frv.), 

— tegund nettenginga á heimilinu sem notaðar eru til að fá aðgang að Netinu: farsími um mjóband (GPRS-
tengingu o.s.frv.). 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi alla einstaklinga: 

— tölva síðast notuð (á undanförnum þremur mánuðum, á bilinu þrír mánuðir til eitt ár, fyrir meira en einu ári, 
hefur aldrei notað tölvu), 

— notkun farsíma.  
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Könnunaratriði sem á að safna varðandi alla einstaklinga, að undanskildum einstaklingum á eftirlaunum: 

— mat einstaklingsins á því hvort tölvufærni hans væri fullnægjandi ef hann/hún þyrfti að leita sér atvinnu eða 
skipta um atvinnu innan árs (já, nei, á ekki við). 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi einstaklinga sem hafa notað tölvu á undanförnum þremur mánuðum: 

— tíðni tölvunotkunar (daglega eða nær daglega, a.m.k. vikulega (en ekki daglega), a.m.k. mánaðarlega (en ekki 
vikulega), sjaldnar en mánaðarlega), 

— hvar var tölvan notuð á undanförnum þremur mánuðum: á heimilinu, 

— hvar var tölvan notuð á undanförnum þremur mánuðum: á hinum venjulega vinnustað (öðrum en á heimilinu), 

— hvar var tölvan notuð á undanförnum þremur mánuðum: í skóla, 

— hvar var tölvan notuð á undanförnum þremur mánuðum: á heimili annars einstaklings, 

— hvar var tölvan notuð á undanförnum þremur mánuðum: annars staðar, 

Netnotkun einstaklinga og/eða heimila í mismunandi tilgangi 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi alla einstaklinga: 

— Netið síðast notað (á undanförnum þremur mánuðum, á bilinu þrír mánuðir til eitt ár, fyrir meira en einu ári, 
hefur aldrei notað Netið), 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi einstaklinga sem hafa notað Netið: 

— Netið síðast notað til viðskipta í eigin þágu (á undanförnum þremur mánuðum, á bilinu þrír mánuðir til eitt ár, 
fyrir meira en einu ári, hefur aldrei keypt neitt eða pantað), 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi einstaklinga sem hafa notað Netið á undanförnum þremur mánuðum: 

— tíðni Netnotkunar á undanförnum þremur mánuðum (daglega eða nær daglega, a.m.k. vikulega (en ekki 
daglega), a.m.k. mánaðarlega (en ekki vikulega), sjaldnar en mánaðarlega), 

— hvar var Netið notað á undanförnum þremur mánuðum: á heimilinu, 

— hvar var Netið notað á undanförnum þremur mánuðum: á vinnustað (öðrum en á heimilinu), 

— hvar var Netið notað á undanförnum þremur mánuðum: í skóla, 

— hvar var Netið notað á undanförnum þremur mánuðum: á heimili annars einstaklings, 

— hvar var Netið notað á undanförnum þremur mánuðum: annars staðar, (valkvætt: tilgreinið sérstaklega ef um er 
að ræða almenningsbókasafn, pósthús, opinbera skrifstofu, ráðhús eða opinbera stofnun, hverfa- eða 
sjálfboðaliðasamtök, Netkaffihús, þráðlaust tengisvæði í opinberu rými (hotspot)), 

— færanlegur búnaður notaður til að fá aðgang að Netinu: farsími um GPRS-tengingu, 

— færanlegur búnaður notaður til að fá aðgang að Netinu: farsími um altæka farsímakerfið (UMTS) (3G), 

— færanlegur búnaður notaður til að fá aðgang að Netinu: lófatölva (handtölva, PDA),  



18.12.2008  Nr. 78/167 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

— færanlegur búnaður notaður til að fá aðgang að Netinu: fartölva (ferðatölva) gegnum þráðlausa tengingu fjarri 
heimili eða vinnustað, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum: til sendinga og/eða viðtöku tölvupósts, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum: fyrir símasamband um Netið, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum: önnur samskipti (notkun spjallsetra, spjallforrita 
o.s.frv.), 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum: til upplýsingaöflunar varðandi vörur og þjónustu, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum: til notkunar á þjónustu í tengslum við ferðir og 
gistingu, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum: til að hlusta á vefútvarp eða horfa á vefsjónvarp, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum til að spila eða hlaða niður leikjum, myndum, 
kvikmyndum eða tónlist, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum: til að hlaða niður hugbúnaði, 

— Netið notað í persónulegum tilgangi á undanförnum þremur mánuðum: til að lesa eða hlaða niður dagblöðum og 
fréttatímaritum af Netinu, 

— Netið notað í persónulegum tilgangi á undanförnum þremur mánuðum: til að leita að atvinnu eða til að senda 
atvinnuumsókn, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum: til að leita upplýsinga er varða heilsu, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum: til annarrar upplýsingaöflunar eða þjónustu á 
Netinu, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum til bankaviðskipta á Netinu, 

— (valkvætt) Netið notað á undanförnum þremur mánuðum: til sölu á vörum eða þjónustu, 

— Netið notað  í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum: til að afla upplýsinga af vefsetrum opinberra 
yfirvalda, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum: til að hlaða niður opinberum eyðublöðum af 
vefsetrum opinberra yfirvalda, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum til að senda útfyllt eyðublöð til opinberra yfirvalda, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum: til að leita að upplýsingum um menntun, þjálfun eða 
námskeið, 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum: til að stunda námskeið yfir Netið (í hvaða fagi sem 
er), 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum til að leita á Netinu til að afla sér þekkingar, 

— þátttaka í námskeiði (hvaða nám sem er, ekki aðeins í tölvu- eða Netnotkun, þ.m.t. í skóla eða háskóla) á 
undanförnum þremur mánuðum, 

— áhugi á að nýta Netið meira.  
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Könnunaratriði sem á að safna varðandi einstaklinga sem hafa notað Netið í eigin þágu á undanförnum þremur 
mánuðum til að lesa eða hlaða niður dagblöðum og fréttatímaritum af Netinu: 

— Netið notað í eigin þágu á undanförnum þremur mánuðum til að lesa eða hlaða niður dagblöðum og 
fréttatímaritum af Netinu, sem einstaklingurinn var áskrifandi að, til þess að fá þau reglulega. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi einstaklinga sem hafa notað Netið á undanförnum þremur mánuðum og 
tekið þátt í námskeiði á undanförnum þremur mánuðum: 

— Netið notað á undanförnum þremur mánuðum til rannsókna, sem hluta af námskeiði eða námi einstaklingsins, 

— Netið notað á undanförnum þremur mánuðum til að skiptast á skilaboðum við aðra nemendur varðandi 
námskeiðið, 

— Netið notað á undanförnum þremur mánuðum til að hlaða niður námsefni sem látið var í té á Netinu, 

— Netið notað á undanförnum þremur mánuðum til að kanna hvort bók eða grein fyrir námskeiðið er til á 
bókasafni, 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi einstaklinga sem hafa notað Netið til Netviðskipta á undanförnum tólf 
mánuðum: 

— Netið notað til að panta matvæli eða matvörur, 

— Netið notað til að panta vörur til heimilishalds, 

— Netið notað til að panta kvikmyndir eða tónlist (tilgreinið sérstaklega hvort afhending fer fram á Netinu),  

— Netið notað til að panta bækur, tímarit, dagblöð eða rafrænt námsefni (tilgreinið sérstaklega hvort afhending fer 
fram á Netinu),  

— Netið notað til að panta fatnað eða íþróttavörur, 

— Netið notað til að panta tölvuhugbúnað og uppfærslur (tilgreinið sérstaklega hvort afhending fer fram á Netinu),  

— Netið notað til að panta tölvuvélbúnað, 

— Netið notað til að panta rafeindabúnað, 

— Netið notað til kaupa á hlutabréfum, fjármálaþjónustu eða tryggingum, 

— Netið notað til að panta ferðir eða orlofsgistingu, 

— Netið notað til að panta aðgangsmiða á atburði, 

— Netið notað til að taka þátt í happdrættum eða veðmálum, 

— Netið notað til að panta aðrar vörur eða þjónustu.  

Öryggi í upplýsinga- og samskiptatækni 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi einstaklinga sem hafa notað Netið á undanförnum þremur mánuðum: 

— tilvik þar sem tölvuveirur höfðu í för með sér tap á upplýsingum eða tíma á undanförnum tólf mánuðum, 

— hve oft voru tekin öryggisafrit eða gerð varaeintök af skrám (skjölum, myndum o.s.frv.) á tölvunni, t.d. á 
diskling, geisladisk eða diskrými á Netþjóni á Netinu (alltaf eða nær alltaf, stundum, aldrei eða nær aldrei, á 
ekki við vegna þess að einstaklingurinn geymir ekki skrár á tölvu).  
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Upplýsinga- og samskiptatæknihæfni 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi einstaklinga sem hafa einhvern tíma notað tölvu: 

— síðasta námskeið á einhverju sviði tölvunotkunar sem stóð í a.m.k. þrjár klukkustundir (á undanförnum þremur 
mánuðum, á bilinu þrír mánuðir til eitt ár , á bilinu eitt til þrjú ár síðan, fyrir meira en þremur árum síðan, hefur 
aldrei farið á námskeið), 

— tölvufærni til að taka afrit af eða færa til skrá eða möppu, 

— tölvufærni til að nota afritunar- og límingarverkfæri til að afrita eða færa til upplýsingar innan skjals, 

— tölvufærni til að beita einföldum formúlum í töflureikni, 

— tölvufærni til að þjappa skrám, 

— tölvufærni til að tengja og setja upp nýjan búnað, t.d. prentara eða mótald, 

— tölvufærni til að skrifa tölvuforrit á sérhæfðu forritunarmáli, 

— tölvufærni til að tengja tölvur við staðarnet, 

— tölvufærni til að greina og leysa tölvuvandamál (t.d. ef tölva er hæggeng). 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi einstaklinga sem hafa einhvern tíma notað Netið: 

— Netfærni til að nota leitarvél við öflun upplýsinga, 

— Netfærni til að senda tölvupóst með skrám í viðhengi, 

— Netfærni til að senda skilaboð inn á spjallrásir, málþing eða umræðuvettvang á Netinu, 

— Netfærni til að nota Netið fyrir símtöl, 

— Netfærni til að skiptast á skrám með kvikmyndum, tónlist o.s.frv. á jafningjaneti, 

— Netfærni til að búa til vefsíðu, 

— Netfærni til að leita að, hlaða niður og setja upp hugbúnað, 

— Netfærni til að vernda tölvuna gegn veirum, njósnahugbúnaði (spyware) og óværubúnaði (adware).  

Könnunaratriði sem á að safna varðandi einstaklinga sem búa yfir tölvufærni eða Netfærni á einu eða fleiri sviðum: 

— aðferð til að öðlast Netfærni: formleg menntastofnun, 

— aðferð til að öðlast Netfærni: nám hjá miðstöð fullorðinsfræðslu (ekki að frumkvæði vinnuveitanda), 

— aðferð til að öðlast Netfærni: starfsþjálfunarnámskeið (að beiðni vinnuveitanda), 

— aðferð til að öðlast Netfærni: sjálfsnám með notkun bóka, geisladiska o.s.frv., 

— aðferð til að öðlast Netfærni: sjálfsnám með því að læra af eigin reynslu (learning by doing), 

— aðferð til að öðlast Netfærni: óformleg aðstoð frá samstarfsfólki, ættingjum, vinum, 

— aðferð til að öðlast Netfærni: annað.  
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Hindranir á notkun upplýsinga- og samskiptatækni og á notkun Netsins 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi heimili sem hafa aðgang að Netinu á heimilinu en ekki um 
breiðbandstengingu: 

— hindranir á Netaðgangi á heimilinu um breiðbandstengingu: of dýrt, 

— hindranir á Netaðgangi á heimilinu um breiðbandstengingu: óþarfi, 

— hindranir á Netaðgangi á heimilinu um breiðbandstengingu: ekki fyrir hendi á mínu svæði, 

— hindranir á Netaðgangi á heimilinu gegnum breiðbandstengingu: hef aðgang að breiðbandinu annars staðar (t.d. 
á vinnustað), 

— hindranir á Netaðgangi á heimilinu gegnum breiðbandstengingu: ekkert af framangreindu, heldur annað. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi einstaklinga sem hafa notað Netið á undanförnum þremur mánuðum og 
vilja nýta Netið í meira mæli: 

— hindranir á aukinni notkun Netsins: færni í erlendum tungumálum er ófullnægjandi, 

— hindranir á aukinni notkun Netsins: skortur á tíma, 

— hindranir á aukinni notkun Netsins: tenging er of hægvirk, 

— hindranir á aukinni notkun Netsins: viðbótarkostnaður við tengingu eða niðurhleðslu eftir magni, 

— hindranir á aukinni notkun Netsins: kostnaður við efni á Netinu, 

— hindranir á aukinni notkun Netsins: efnið (það sem er í boði er ekki nógu áhugavert til að nýta Netið í meira 
mæli), 

— hindranir á aukinni notkun Netsins: skortur á færni eða þekkingu ( t.d. eru vefsetur ekki notendavæn eða eru of 
flókin), 

— hindranir á aukinni notkun Netsins: áhyggjur af öryggi eða friðhelgi einkalífs. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi einstaklinga sem hafa einhvern tíma notað tölvu en ekki farið á námskeið 
(sem stendur yfir í a.m.k. þrjár stundir) á neinu sviði tölvunotkunar á undanförnum þremur árum: 

— hindranir á því að fara á námskeið í tölvunotkun: óþarfi sökum fullnægjandi tölvufærni, 

— hindranir á því að fara á námskeið í tölvunotkun: óþarfi vegna þess að einstaklingurinn notar sjaldan tölvur. 

Könnunaratriði sem á að safna varðandi einstaklinga sem hafa einhvern tíma notað tölvu en ekki farið á námskeið 
(sem stendur yfir í a.m.k. þrjár stundir) á neinu sviði tölvunotkunar á undanförnum þremur árum en kunna að þurfa 
þess: 

— hindranir á því að fara á námskeið í tölvunotkun: skortur á tíma, 

— hindranir á því að fara á námskeið í tölvunotkun: námskeiðskostnaður, 

— hindranir á því að fara á námskeið í tölvunotkun: ekki völ á viðeigandi námskeiði, 

— hindranir á því að fara á námskeið í tölvunotkun: námskeiðin eru of erfið.  
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2. UMFANG 

a) Hagskýrslueiningarnar, sem könnunaratriðin, sem skráð eru í b-lið 1. hluta þessa viðauka og tengjast heimilum, 
skulu lögð fram fyrir eru heimili þar sem a.m.k. einn aðili í aldurshópnum er 16 til 74 ára. 

b) Hagskýrslueiningarnar, sem könnunaratriðin, sem skráð eru í b-lið 1. hluta þessa viðauka og tengjast einstaklingum, 
skulu lögð fram fyrir einstaklinga sem eru á aldrinum 16 til 74 ára. 

c) Landfræðilegt gildissvið skal ná yfir heimili og/eða einstaklinga sem búa einhvers staðar á yfirráðasvæði 
aðildarríkis. 

3. VIÐMIÐUNARTÍMABIL 

Viðmiðunartímabilið fyrir hagskýrslurnar sem safna skal er fyrsti fjórðungur ársins 2007. 

4. SUNDURLIÐANIR 

a) Safna skal eftirtöldum bakgrunnskönnunaratriðum varðandi viðfangsefnin og þau könnunaratriði þeirra sem talin eru 
upp í b-lið 1. hluta þessa viðauka og tengjast heimilum: 

— landfræðileg staðsetning: búseta á svæðum sem falla undir markmið 1 (þ.m.t. svæði sem tilheyra markmiði 1 í 
millibilsástandi eða eru að hverfa út í áföngum), búseta á öðrum svæðum, 

— stig þéttbýlisþróunar: búseta á þéttbýlu svæði, búseta á meðalþéttbýlu svæði, búseta á strjálbýlu svæði, 

— fjölskyldugerð: fjöldi heimilismanna (safna skal sérstaklega: fjöldi barna yngri en 16 ára), 

— (valkvætt) mánaðarlegar nettótekjur heimilis (taka skal saman sem gildi eða með því að setja upp í 
tekjufjórðunga). 

b) Safna skal eftirtöldum bakgrunnskönnunaratriðum varðandi viðfangsefnin og könnunaratriði þeirra sem talin eru 
upp í b-lið 1. hluta þessa viðauka og tengjast einstaklingum: 

— landfræðileg staðsetning: búseta á svæðum sem falla undir markmið 1 (þ.m.t. svæði sem tilheyra markmiði 1 í 
millibilsástandi eða eru að hverfa út í áföngum), búseta á öðrum svæðum, 

— stig þéttbýlisþróunar: búseta á þéttbýlu svæði, búseta á meðalþéttbýlu svæði, búseta á strjálbýlu svæði, 

— kyn: karl, kona, 

— aldurshópur: yngri en 16 ára (valkvætt), 16 til 24, 25 til 34, 35 til 44, 45 til 54, 55 til 64, 65 til 74, eldri en 74 ára 
(valkvætt), 

— Hæsta stig menntunar sem lokið er samkvæmt alþjóðlegu menntunarflokkuninni (ISCED 97): lágt (ISCED 0, 1 
eða 2), miðlungs (ISCED 3 eða 4), hátt (ISCED 5 eða 6), 

— atvinnustaða: launþegi eða sjálfstætt starfandi, þ.m.t. einstaklingar sem vinna við fyrirtæki eigin fjölskyldu, 
atvinnulaus, nemar sem ekki eru á vinnumarkaði, aðrir sem ekki eru á vinnumarkaði, 

— starfsgrein, flokkuð í samræmi við alþjóðlegu starfsgreinaflokkunina (ISCO-88 (COM)): verkafólk, annað 
starfsfólk en verkafólk, upplýsinga- og samskiptatæknistarfsfólk, starfsfólk sem starfar ekki við upplýsinga- og 
samskiptatækni. 

5. TÍÐNI 

Gögnin skulu lögð fram einu sinni varðandi árið 2007.  
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6. FRESTUR SEM VEITTUR ER TIL AÐ SENDA NIÐURSTÖÐUR 

a) Gagnasöfnin skal senda Hagstofu Evrópubandalaganna, ef nauðsyn krefur merkt með trúnaðarmerki eða 
óáreiðanleikamerki, eins og um getur í 6. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004, fyrir 
5. október 2007. Þann dag verður gagnasafnið að vera fullgert, fullgilt og samþykkt. Töflusett, tölvutækt 
afhendingarsnið skal fylgja þeim fyrirmælum sem Hagstofa Evrópubandalaganna lætur í té. 

b) Senda skal lýsigögnin, sem um getur í 6. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004, til Hagstofu 
Evrópubandalaganna fyrir 31. maí 2007. Lýsigögnin skulu fylgja skýrslusniðmátinu sem Hagstofa 
Evrópubandalaganna lætur í té. 

c) Senda skal gæðaskýrsluna, sem um getur í 4. mgr. 7. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004, 
til Hagstofu Evrópubandalaganna fyrir 5. nóvember 2007. Gæðaskýrslan skal fylgja skýrslusniðmátinu sem 
Hagstofa Evrópubandalaganna lætur í té. 

 
 

 

 

 

 

 

 


