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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1023/2009
2009 m. spalio 29 d.
kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl
informacinės visuomenės Bendrijos statistikos
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuo
menės Bendrijos statistikos (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

Reglamentu (EB) Nr. 808/2004 nustatyta bendra siste
miško informacinės visuomenės Bendrijos statistikos
rengimo sistema.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 808/2004 8 straipsnio 1 dalį
siekiant nustatyti statistikai rengti teiktinus duomenis,
nurodytus to reglamento 3 ir 4 straipsniuose ir jų perda
vimo terminus, būtinos įgyvendinimo priemonės.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos
statistikos sistemos komiteto, įsteigto Europos Parla
mento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl
Europos statistikos (2), nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Duomenys, perduotini Bendrijos informacinės visuomenės
statistikai rengti, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr.
808/2004 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnyje, nurodyti šio
reglamento I ir II prieduose.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. spalio 29 d.
Komisijos vardu
Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys

(1) OL L 143, 2004 4 30, p. 49.

(2) OL L 87, 2009 3 31, p. 164.
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I PRIEDAS
1 MODULIS. ĮMONĖS IR INFORMACINĖ VISUOMENĖ
1. TEMOS IR JŲ RODIKLIAI
a) Temos, pagal kurias bus teikiami 2010 ataskaitinių metų duomenys, atrinktos iš Reglamento (EB) Nr. 808/2004
I priedo sąrašo:
— IRT sistemos ir jų naudojimas įmonėse,
— interneto ir kitų elektronikos tinklų naudojimas įmonėse,
— elektroninės prekybos ir elektroninio verslo procesai,
— IRT saugumas,
— IRT investicijos ir išlaidos.
b) Rinktini šie įmonių rodikliai:
IRT sistemos ir jų naudojimas įmonėse
Rinktini visų įmonių rodikliai:
— kompiuterių naudojimas.
Kompiuterius naudojančių įmonių rinktini rodikliai:
— (neprivaloma) darbuotojų, kurie naudojasi kompiuteriais bent kartą per savaitę, procentinė dalis,
— vidaus kompiuterių tinklų (pvz., vietinių tinklų) naudojimas,
— vidaus pradžios tinklalapio (intraneto) naudojimas,
— ekstraneto naudojimas,
— nemokamų arba atvirųjų (angl. free or open source) operacinių sistemų, pvz., „Linux“, naudojimas (t. y. kai
programos pirminis tekstas pateikiamas, nepatiriama su autorių teisėmis susijusių išlaidų ir programas galima
keisti ir (arba) (per)skirstyti).
Vidaus kompiuterių tinklus (pvz., vietinius tinklus) naudojančių įmonių rinktini rodikliai:
— belaidžio ryšio prieigos prie vidaus kompiuterių tinklo (pvz., vietinio tinklo) naudojimas.
Interneto ir kitų elektronikos tinklų naudojimas įmonėse
Kompiuterius naudojančių įmonių rinktini rodikliai:
— interneto prieiga.
Interneto prieigą turinčių įmonių rinktini rodikliai:
— darbuotojų, kurie bent kartą per savaitę naudojasi kompiuteriu, prijungtu prie saityno, procentinė dalis,
— interneto ryšys: paprastasis modemas arba ISDN,
— interneto ryšys: DSL,
— interneto ryšys: kitas fiksuotas interneto ryšys,
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— interneto ryšys: mobilusis plačiajuostis ryšys,
— (neprivaloma) interneto ryšys: mobilusis plačiajuostis ryšys per 3G ryšio funkciją turintį telefoną,
— (neprivaloma) interneto ryšys: mobilusis plačiajuostis ryšys per nešiojamąjį kompiuterį su 3G ryšio modemu,
— interneto ryšys: kitas mobilusis ryšys,
— (neprivaloma) interneto naudojimas banko ir finansinėms paslaugoms,
— (neprivaloma) interneto naudojimas mokymui ir švietimui,
— interneto naudojimas bendravimui su valdžios institucijomis praėjusiais kalendoriniais metais,
— svetainės naudojimas,
— skaitmeninio parašo naudojimas siunčiant bet kokį pranešimą, t. y. naudojant šifravimo metodus, kuriais
užtikrinamas pranešimo autentiškumas ir vientisumas (vienareikšmiškai susietas su pasirašančiuoju asmeniu ir
leidžia nustatyti jo tapatybę bei bet kokį tolesnį pranešimo pakeitimą).
Įmonių, internetu bendravusių su valdžios institucijomis praėjusiais kalendoriniais metais, rinktini rodikliai:
— interneto naudojimas informacijai iš valdžios institucijų svetainių gauti praėjusiais kalendoriniais metais,
— interneto naudojimas blankams iš valdžios institucijų svetainių gauti praėjusiais kalendoriniais metais,
— interneto naudojimas persiųsti užpildytus blankus valdžios institucijoms praėjusiais kalendoriniais metais,
— interneto naudojimas administracinei procedūrai atlikti tik elektroniniu būdu, kai nereikia papildomai tvarkyti
popierinių dokumentų, praėjusiais kalendoriniais metais,
— interneto naudojimas pasiūlymui elektronine paraiškų teikimo sistema teikti (elektroniniai viešieji pirkimai)
praėjusiais kalendoriniais metais.
Svetaines turinčių įmonių rinktini rodikliai:
— (neprivaloma) toliau išvardytų paslaugų teikimas: privatumo taisyklių aprašymas, privatumo apsauga arba
svetainės saugumo sertifikavimas,
— (neprivaloma) toliau išvardytų paslaugų teikimas: produktų katalogai arba kainoraščiai,
— (neprivaloma) toliau išvardytų paslaugų teikimas: galimybė lankytojams produktus pritaikyti savo poreikiams
arba juos kurti,
— (neprivaloma) toliau išvardytų paslaugų teikimas: užsakymo arba rezervavimo internetu paslaugos,
— (neprivaloma) toliau išvardytų paslaugų teikimas: užsakymo sekimo internetu paslaugos,
— (neprivaloma) toliau išvardytų paslaugų teikimas: nuolatinių ir (arba) daugkartinių lankytojų asmeniniams porei
kiams pritaikytas turinys,
— (neprivaloma) toliau išvardytų paslaugų teikimas: laisvų darbo vietų reklama arba internetu teikiamas prašymas
dėl darbo.
Elektroninės prekybos ir elektroninio verslo procesai
Kompiuterius naudojančių įmonių rinktini rodikliai:
— automatizuoto keitimosi duomenimis (ADE), kuris apibrėžiamas kaip keitimasis pranešimais bet kokiais
kompiuterių tinklais sutartu ar standartiniu formatu, kad juos būtų galima automatiškai apdoroti, atskirų
pranešimų nespausdinant rankiniu būdu, naudojimas,
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— keitimasis elektroniniu ir automatiniu būdu su padaliniais, atsakingais už atsargų tvarkymą, atitinkama infor
macija apie gautus (tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu) pardavimo užsakymus,
— keitimasis elektroniniu ir automatiniu būdu su padaliniais, atsakingais už apskaitą, atitinkama informacija apie
gautus (tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu) pardavimo užsakymus,
— keitimasis elektroniniu ir automatiniu būdu su padaliniais, atsakingais už gamybos ar paslaugų valdymą, atitin
kama informacija apie gautus (tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu) pardavimo užsakymus,
— keitimasis elektroniniu ir automatiniu būdu su padaliniais, atsakingais už platinimą, atitinkama informacija apie
gautus (tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu) pardavimo užsakymus,
— keitimasis elektroniniu ir automatiniu būdu su padaliniais, atsakingais už atsargų tvarkymą, atitinkama infor
macija apie išsiųstus (tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu) pirkimo užsakymus,
— keitimasis elektroniniu ir automatiniu būdu su padaliniais, atsakingais už apskaitą, atitinkama informacija apie
išsiųstus (tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu) pirkimo užsakymus,
— įmonių išteklių planavimo (angl. Enterprise Resource Planning) programinės įrangos paketo naudojimas informa
cijai keistis su kitais funkciniais padaliniais (pvz., apskaitos, planavimo, gamybos, rinkodaros),
— bet kokios ryšių su klientais valdymo (angl. Customer Relationship Management) programinės įrangos naudojimas
informacijai apie klientus gauti ir saugoti bei sudaryti galimybę kitiems verslo padaliniams naudotis šia infor
macija,
— bet kokios ryšių su klientais valdymo (angl. Customer Relationship Management) programinės įrangos naudojimas
informacijai apie klientus analizuoti rinkodaros tikslais (kainoms nustatyti, pardavimui skatinti, platinimo kana
lams pasirinkti ir pan.).
Automatizuotą keitimąsi duomenimis (AKD) naudojančių įmonių rinktini rodikliai:
— AKD naudojimas: užsakymų tiekėjams siuntimui,
— AKD naudojimas: elektroninių sąskaitų faktūrų gavimui,
— AKD naudojimas: klientų užsakymų gavimui,
— AKD naudojimas: elektroninių sąskaitų faktūrų siuntimui,
— AKD naudojimas: informacijos apie produktą teikimui ar gavimui,
— AKD naudojimas: vežimo dokumentų teikimui ar gavimui,
— (neprivaloma) AKD naudojimas: mokėjimo pavedimų finansų institucijoms teikimui,
— (neprivaloma) AKD naudojimas: duomenų valdžios institucijoms teikimui arba duomenų iš tokių institucijų
gavimui.
Kompiuterius naudojančių įmonių, kurios nėra priskiriamos NACE 2 red. K sekcijai, rinktini rodikliai:
— keitimasis elektroniniu būdu tiekimo grandinės valdymo informacija su klientais arba tiekėjais,
— užsakymų teikimas kompiuterių tinklais praėjusiais kalendoriniais metais,
— užsakymų gavimas kompiuterių tinklais praėjusiais kalendoriniais metais.
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Įmonių, kurios keičiasi tiekimo grandinės valdymo informacija su klientais arba tiekėjais, ir kurios nėra priskiriamos
NACE 2 red. K sekcijai, rinktini rodikliai:
— keitimasis informacija su tiekėjais apie atsargas, gamybą, paklausos prognozes ar prekių pristatymo eigą,
— keitimasis informacija su klientais apie atsargas, gamybą, paklausos prognozes ar prekių pristatymo eigą,
— (neprivaloma) keitimasis informacija su tiekėjais arba klientais naudojantis svetainėmis,
— (neprivaloma) keitimasis informacija su tiekėjais ar klientais elektroniniu būdu, kad ją būtų galima automatiškai
apdoroti (pvz., EDI ir pan. sistemas, XML, EDIFACT ir pan.).
Įmonių, kurios gavo užsakymų kompiuterių tinklais ir kurios nėra priskiriamos NACE 2 red. K sekcijai, rinktini
rodikliai:
— visos apyvartos procentinė dalis, gauta iš kompiuterių tinklais gautų užsakymų praėjusiais kalendoriniais metais,
— pardavimo elektroninės prekybos būdu pagal užsakymus, gautus naudojantis svetainėmis, procentinė dalis
praėjusiais kalendoriniais metais,
— pardavimo elektroninės prekybos būdu pagal užsakymus, gautus elektroniniu būdu, kad juos būtų galima
automatiškai apdoroti (pvz., EDI ir pan. sistemas, XML, EDIFACT ir pan.), procentinė dalis praėjusiais kalendo
riniais metais,
— saugių protokolų (SSL/TLS) naudojimas priimant užsakymus internetu.
Įmonių, kurios teikė užsakymų kompiuterių tinklais ir kurios nėra priskiriamos NACE 2 red. K sekcijai, rinktini
rodikliai:
— užsakant kompiuterių tinklais atlikto pirkimo visos vertės procentinė dalis, pagal procentinės dalies klasę,
praėjusiais kalendoriniais metais ([0;<1], [1;<5], [5;<10], [10;<25], [25;<50], [50;<75], [75;1<00]).
IRT saugumas
Kompiuterius naudojančių įmonių rinktini rodikliai:
— įmonių, taikančių oficialiai apibrėžtą IRT saugumo strategiją ir turinčių reguliarių peržiūrų planą, procentinė
dalis,
— įmonių, kurių darbuotojams teikiama informacija apie jų pareigas, susijusias su IRT saugumu, rengiant priva
lomuosius mokymus ar pristatymus, procentinė dalis,
— įmonių, kurių darbuotojams sutartyje (taip pat darbo sutartyje) teikiama informacija apie jų pareigas, susijusias
su IRT saugumu, procentinė dalis,
— įmonių, kurių darbuotojams teikiama informacija apie jų pareigas, susijusias su IRT saugumu, siūlant savano
riškus mokymus ar teikiant bendrai prieinamą informaciją (pvz., internetu, informaciniais biuleteniais ar spaus
dintuose dokumentuose), procentinė dalis,
— įmonių, kuriose būta su IRT saugumu susijusių incidentų, dėl kurių laikinai nebuvo teikiamos IRT paslaugos, dėl
neveikiančios aparatinės ar programinės įrangos dingo ar buvo sugadinti duomenys, procentinė dalis,
— įmonių, kuriose būta su IRT saugumu susijusių incidentų, būtent išorinių atakų, pvz., paslaugų teikimą trik
dančių atakų (angl. denial-of-service attacks), dėl kurių laikinai nebuvo teikiamos IRT paslaugos, procentinė dalis,
— įmonių, kuriose būta su IRT saugumu susijusių incidentų, dėl kurių piktybinė programinė įranga arba neteisėtai
prisijungę asmenys sunaikino ar sugadino duomenis, procentinė dalis,
— įmonių, kuriose būta su IRT saugumu susijusių incidentų, būtent įsibrovimo, neteisėto nukreipimo į tam tikras
svetaines (angl. pharming) ar duomenų vagystės (angl. phishing) atakų, dėl kurių buvo atskleisti konfidencialūs
duomenys, procentinė dalis,
— (neprivaloma) įmonių, kuriose būta su IRT saugumu susijusių incidentų, dėl kurių darbuotojai tyčia arba netyčia
atskleidė elektroninius konfidencialius duomenis, procentinė dalis,
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— įmonių, kuriose taikomos vidaus IRT saugumo priemonės ar procedūros, procentinė dalis: naudotojo tapatybės
patvirtinimas patikimu slaptažodžiu,
— įmonių, kuriose taikomos vidaus IRT saugumo priemonės ar procedūros, procentinė dalis: naudotojo tapatybės
nustatymas ir patvirtinimas aparatinės įrangos priemonėmis, pvz., intelektinėmis kortelėmis,
— (neprivaloma) įmonių, kuriose taikomos vidaus IRT saugumo priemonės ar procedūros, procentinė dalis: naudo
tojo tapatybės nustatymas ir patvirtinimas biometriniais metodais,
— įmonių, kuriose taikomos vidaus IRT saugumo priemonės ar procedūros, procentinė dalis: atsarginis duomenų
kopijavimas, kopijas laikant ne įmonėje,
— įmonių, kuriose taikomos vidaus IRT saugumo priemonės ar procedūros, procentinė dalis: registravimo veikla
saugumo incidentams analizuoti.
Kompiuterius naudojančių ir oficialiai apibrėžtą IRT saugumo strategiją taikančių įmonių rinktini rodikliai:
— IRT saugumo strategijoje numatyti pavojai: duomenų sunaikinimas ar sugadinimas dėl atakos ar nenumatyto
incidento,
— IRT saugumo strategijoje numatyti pavojai: konfidencialių duomenų atskleidimas dėl įsibrovimo, neteisėto
nukreipimo į tam tikras svetaines (angl. pharming) ar duomenų vagystės (angl. phishing) arba netyčia,
— IRT saugumo strategijoje numatyti pavojai: laikinas IRT paslaugų nutraukimas dėl išorinių atakų (pvz., paslaugų
teikimą trikdančių atakų (angl. denial-of-service attacks)).
Su IRT susijusios investicijos ir išlaidos
Rinktini visų įmonių rodikliai:
— (neprivaloma) IT prekių (kompiuterių ir išorinės įrangos) ir ryšių prekių (įrangos) pirkimas,
— (neprivaloma) įsigytų IT prekių (kompiuterių ir išorinės įrangos) ir ryšių prekių (įrangos) dalis, įtraukta į balansą
(investicijos),
— (neprivaloma) kitų IRT prekių (vartotojų elektroninės įrangos, įvairių kitų IRT komponentų ir prekių, IRT
įrangos gamybos paslaugų) pirkimas,
— (neprivaloma) kitų įsigytų IRT prekių (vartotojų elektroninės įrangos, įvairių kitų IRT komponentų ir prekių, IRT
įrangos gamybos paslaugų) dalis, įtraukta į balansą (investicijos),
— (neprivaloma) programinės įrangos, programinės įrangos paketų ir individualioms reikmėms pritaikytos progra
minės įrangos (verslo ir produktyvumo programinė įranga ir licencijavimo paslaugos) pirkimas,
— (neprivaloma) įsigytos programinės įrangos, programinės įrangos paketų ir individualioms reikmėms pritaikytos
programinės įrangos (verslo ir produktyvumo programinė įranga ir licencijavimo paslaugos) dalis, įtraukta į
balansą (investicijos),
— (neprivaloma) visos išlaidos savo programinei įrangai kurti,
— (neprivaloma) visų išlaidų savo programinei įrangai kurti dalis, įtraukta į balansą (investicijos),
— (neprivaloma) informacinių technologijų srities konsultacijų ir paslaugų, telekomunikacijų paslaugų ir kitų IRT
paslaugų pirkimas,
— (neprivaloma) įsigytų informacinių technologijų srities konsultacijų ir paslaugų, telekomunikacijų paslaugų ir
kitų IRT paslaugų dalis, įtraukta į balansą (investicijos),
— (neprivaloma) IRT įrangos veiklos ir finansinės išperkamosios nuomos ar nuomos paslaugų pirkimas,
— (neprivaloma) įsigytų IRT įrangos veiklos ir finansinės išperkamosios nuomos ar nuomos paslaugų dalis, įtraukta
į balansą (investicijos).
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c) Iš alternatyvių šaltinių rinktini arba gautini šie papildomi įmonių rodikliai:
Rinktini visų įmonių rodikliai:
— įmonės pagrindinė ekonominė veikla praėjusiais kalendoriniais metais,
— vidutinis darbuotojų skaičius praėjusiais kalendoriniais metais,
— (neprivaloma) laikas, skirtas klausimynui užpildyti (minutės).
Iš alternatyvių šaltinių rinktini arba gautini šie papildomi įmonių rodikliai – su IRT susijusios investicijos ir išlaidos:
— (neprivaloma) visas prekių ir paslaugų pirkimas (vertė be PVM) praėjusiais kalendoriniais metais,
— (neprivaloma) visa apyvarta (vertė be PVM) praėjusiais kalendoriniais metais,
— (neprivaloma) visos investicijos (vertė be PVM) praėjusiais kalendoriniais metais.
Įmonių, kurios nėra priskiriamos NACE 2 red. K sekcijai, rinktini rodikliai:
— visas prekių ir paslaugų pirkimas (vertė be PVM) praėjusiais kalendoriniais metais,
— visa apyvarta (vertė be PVM) praėjusiais kalendoriniais metais.
2. APRĖPTIS
Šio priedo 1 dalies b ir c punktuose nurodyti rodikliai rinktini ir gautini įmonėms, kurių veikla priskiriama toliau
išvardytoms ekonominės veiklos rūšims, yra toliau nurodyto dydžio ir priklauso toliau nurodytai geografinei sričiai.
a) Ekonominė veikla: įmonės, priskiriamos šioms NACE 2 red. kategorijoms:
NACE kategorija

Aprašymas

C sekcija

Apdirbamoji gamyba

D, E sekcijos

Elektros, dujų, garo tiekimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas ir atliekų
tvarkymas

F sekcija

Statyba

G sekcija

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir moto
ciklų remontas

H sekcija

Transportas ir saugojimas

I sekcija

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J sekcija

Informacija ir ryšiai

64.19, 64.92, 66.12 ir 66.19 klasės

Finansinė ir draudimo veikla

65.1 ir 65.2 grupės
L sekcija

Nekilnojamojo turto operacijos

69–74 skyriai

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N sekcija

Administracinė ir aptarnavimo veikla

95.1 grupė

Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas

b) Įmonių dydis: įmonės, kuriose dirba 10 ar daugiau asmenų. Įmonių, kuriose dirba mažiau nei 10 asmenų,
neprivaloma įtraukti.
c) Geografinė aprėptis: bet kurioje valstybės narės teritorijos dalyje esančios įmonės.
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3. ATASKAITINIAI LAIKOTARPIAI
2009 m. yra ataskaitinis laikotarpis rodikliams, prie kurių daroma nuoroda į praėjusius kalendorinius metus. Kitų
rodiklių ataskaitinis laikotarpis – 2010 m. sausio mėn.
4. SKIRSTYMAS
Teiktini toliau nurodyti šio priedo 1 dalies b punkte išvardytų temų ir jų rodiklių papildomi rodikliai.
a) Skirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis: pagal toliau nurodytus NACE 2 red. suvestinius duomenis:

NACE 2 red. suvestiniai duomenys
galimam nacionalinių suvestinių duomenų skaičiavimui
10–18
19–23
24–25
26–33
35–39
41-43
45–47
49–53
55
58–63
64.19 + 64.92 + 65.1 + 65.2 + 66.12 + 66.19
68
69–74
77–82
26.1–26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62.01, 62.02, 62.09, 63.1, 95.1
NACE 2 red. suvestiniai duomenys
galimam Europos suvestinių duomenų skaičiavimui
10–12
13–15
16–18
26
27–28
29–30
31–33
45
46
47
55–56
58–60
61
62–63
64.19 + 64.92
65.1 + 65.2
66.12 + 66.19
77–78 + 80–82
79
95.1
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b) Skirstymas pagal dydžio kategorijas: duomenys skirstytini į toliau nurodytas dydžio kategorijas pagal darbuotojų
skaičių.

Dydžio kategorija
Dirba 10 ar daugiau asmenų
Dirba nuo 10 iki 49 asmenų
Dirba nuo 50 iki 249 asmenų
Dirba 250 ar daugiau asmenų
Jei taikoma, įmonės, kuriose dirba mažiau nei 10 asmenų, skirstytinos į toliau nurodytas kategorijas. (Dydžio
kategorijų „Dirba mažiau nei 5 asmenys“ ir „Dirba nuo 5 iki 9 asmenų“ rodiklių teikti neprivaloma).

Dydžio kategorija
Dirba mažiau nei 10 asmenų
Dirba mažiau nei 5 asmenys (neprivaloma)
Dirba nuo 5 iki 9 asmenų (neprivaloma)

5. PERIODIŠKUMAS
2010 m. duomenys pateikiami vieną kartą.
6. TERMINAI
a) Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti suvestiniai duomenys, prireikus pažymėti kaip konfidencialūs
arba nepatikimi, turi būti pateikti Eurostatui iki 2010 m. spalio 5 d., o suvestiniai duomenys dėl su IRT susijusių
investicijų ir išlaidų – iki 2011 m. birželio 30 d. Iki šios datos duomenų rinkinys turi būti baigtas rengti, patvirtintas
ir priimtas. Sutraukta į lentelę duomenų teikimo forma kompiuterine laikmena turi būti pateikta vadovaujantis
Eurostato nurodytomis instrukcijomis.
b) Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti metaduomenys turi būti pateikti Eurostatui iki 2010 m.
gegužės 31 d. Metaduomenys turi būti perduoti remiantis Eurostato ataskaitos šablonu.
c) Reglamento (EB) Nr. 808/2004 7 straipsnio 4 dalyje nurodyta kokybės ataskaita turi būti pateikta Eurostatui iki
2010 m. lapkričio 5 d., o su IRT susijusių investicijų ir išlaidų kokybės ataskaita – iki 2011 m. birželio 30 d.
Kokybės ataskaita turi būti parengta remiantis Eurostato ataskaitos šablonu.
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II PRIEDAS
2 MODULIS. INDIVIDUALŪS ASMENYS, NAMŲ ŪKIAI IR INFORMACINĖ VISUOMENĖ
1. TEMOS IR JŲ RODIKLIAI
a) Temos, pagal kurias bus teikiami 2010 ataskaitinių metų duomenys, atrinktos iš Reglamento (EB) Nr. 808/2004 II
priedo sąrašo:
— galimybė individualiems asmenims ir (arba) galimybė namų ūkiuose naudotis IRT ir jų naudojimas,
— individualių asmenų ir (arba) namų ūkių naudojimasis internetu įvairiais tikslais,
— IRT saugumas,
— IRT kompetencija,
— IRT ir interneto naudojimo kliūtys.
b) Rinktini šie rodikliai:
Galimybė individualiems asmenims ir (arba) galimybė namų ūkiuose naudotis IRT ir jų naudojimas
Apie visus namų ūkius rinktini rodikliai:
— galimybė namuose naudotis kompiuteriu,
— galimybė namuose naudotis internetu, neatsižvelgiant į tai, ar juo naudojamasi.
Apie namų ūkius, turinčius interneto prieigą, rinktini rodikliai:
— interneto prieigai namuose naudojama įranga: stalinis kompiuteris,
— interneto prieigai namuose naudojama įranga: nešiojamasis kompiuteris (skreitinis kompiuteris),
— interneto prieigai namuose naudojama įranga: kiti mobilieji prietaisai,
— (neprivaloma) interneto prieigai namuose naudojama įranga: mobiliojo ryšio telefonas su interneto prieigos
funkcija,
— (neprivaloma) interneto prieigai namuose naudojama įranga: delninis kompiuteris,
— interneto prieigai namuose naudojama įranga: televizorius, kuriame yra tam tikra prijungimo prie interneto
įranga,
— interneto prieigai namuose naudojama įranga: žaidimų konsolės,
— interneto prieigai namuose naudojama įranga: nežinoma,
— interneto prieigai namuose naudojamas ryšys: modemas (tiesioginio rinkimo interneto ryšys įprasta telefono
linija) arba ISDN,
— interneto prieigai namuose naudojamas ryšys: DSL (pvz., ADSL, SHDSL),
— interneto prieigai namuose naudojamas kitas plačiajuostis ryšys: fiksuotasis laidinis (pvz., kabelinis, optinio
pluošto, Ethernet, PLC),
— interneto prieigai namuose naudojamas kitas plačiajuostis ryšys: fiksuotasis belaidis (pvz., palydovinis, WiFi,
WiMax),
— interneto prieigai namuose naudojamas kitas plačiajuostis ryšys: judrusis belaidis (pvz., UMTS),
— (neprivaloma) interneto prieigai namuose naudojamas kitas plačiajuostis ryšys: judrusis belaidis 3G ryšio funk
ciją turinčiu telefonu (pvz., UMTS, judrusis WiMax),
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— (neprivaloma) interneto prieigai namuose naudojamas kitas plačiajuostis ryšys: judrusis belaidis 3G modemu
(USB atmintine, nešiojamojo kompiuterio kortele),
— interneto prieigai namuose naudojamas ryšys: mobilusis telefonas su siaurajuosčio ryšio funkcija (GPRS ir kt.).
Apie visus individualius asmenis rinktini rodikliai:
— kompiuterio naudojimas paskutinį kartą namie, darbe ar kitoje vietoje (pastaruosius tris mėnesius; prieš tris
mėnesius – vienerius metus; daugiau negu prieš vienerius metus; niekada nesinaudojo kompiuteriu).
Apie individualius asmenis, naudojusius kompiuterį pastaruosius tris mėnesius, rinktini rodikliai:
— vidutinis kompiuterio naudojimo dažnumas (kiekvieną dieną arba beveik kiekvieną dieną; bent vieną kartą per
savaitę (bet ne kiekvieną dieną); bent vieną kartą per mėnesį (bet ne kiekvieną savaitę); rečiau negu kartą per
mėnesį),
— (neprivaloma) vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: namuose,
— (neprivaloma) vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: darbo vietoje (ne namuose),
— (neprivaloma) vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: mokymo vietoje,
— (neprivaloma) vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: kito asmens namuose,
— (neprivaloma) vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: kitose vietose (pvz., viešojoje
bibliotekoje, viešbutyje, oro uoste, interneto kavinėje).
Individualių asmenų ir (arba) namų ūkių naudojimasis internetu įvairiais tikslais
Apie visus individualius asmenis rinktini rodikliai:
— interneto naudojimas paskutinį kartą (pastaruosius tris mėnesius; prieš tris mėnesius – vienerius metus; daugiau
negu prieš vienerius metus; niekada nesinaudojo internetu).
Apie individualius asmenis, jau naudojusius internetą, rinktini rodikliai:
— naudojimasis prekybos internetu galimybe privatiems tikslams paskutinį kartą (pastaruosius tris mėnesius; prieš
tris mėnesius – vienerius metus; daugiau negu prieš vienerius metus; niekada nepirko ir niekada neužsisakė
internetu).
Apie individualius asmenis, naudojusius internetą pastaruosius tris mėnesius, rinktini rodikliai:
— interneto naudojimo dažnumas pastaruosius tris mėnesius (kiekvieną dieną arba beveik kiekvieną dieną; bent
vieną kartą per savaitę (bet ne kiekvieną dieną); bent vieną kartą per mėnesį (bet ne kiekvieną savaitę); rečiau
negu kartą per mėnesį),
— vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: namuose,
— vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: darbo vietoje (ne namuose),
— vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: mokymo vietoje,
— vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: kito asmens namuose,
— vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: kitose vietose,
— (neprivaloma) vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: viešojoje bibliotekoje;
— (neprivaloma) vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: pašto skyriuje;
— (neprivaloma) vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: viešojoje įstaigoje, miesto savival
dybėje arba valdžios įstaigoje;
— (neprivaloma) vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: bendruomenės arba savanorių
organizacijos patalpose,
— (neprivaloma) vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: interneto kavinėje,
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— (neprivaloma) vieta, kurioje naudotasi internetu pastaruosius tris mėnesius: viešosiose prieigos prie interneto
vietose (viešbučiuose, oro uostuose, viešose vietose ir kt.),
— belaidžio ryšio mobiliųjų prietaisų naudojimas interneto prieigai: mobilusis telefonas (arba mobilusis įrenginys
(angl. smart phone)),
— belaidžio ryšio mobiliųjų prietaisų naudojimas interneto prieigai: mobilusis telefonas (arba mobilusis įrenginys
(angl. smart phone)) su GPRS funkcija,
— belaidžio ryšio mobiliųjų prietaisų naudojimas interneto prieigai: mobilusis telefonas (arba mobilusis įrenginys
(angl. smart phone)) su UMTS, HSDPA (3G, 3G+) funkcijomis,
— belaidžio ryšio mobiliųjų prietaisų naudojimas interneto prieigai: delninis kompiuteris (delninukas, PDA),
— belaidžio ryšio mobiliųjų prietaisų naudojimas interneto prieigai: nešiojamasis kompiuteris (skreitinis kompiu
teris) nesant namuose ar darbo vietoje,
— belaidžio ryšio mobiliųjų prietaisų naudojimas interneto prieigai: kiti,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius elektroniniams laiškams siųsti ir (arba) gauti,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius skambučiams internetu, vaizdo skambučiams
(per interneto kamerą) internetu,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius siunčiant žinutes į pokalbių svetaines, socia
linių tinklų svetaines, tinklaraščius, naujienų grupes arba diskusijų forumus internete, skubiojo pašto naudo
jimas,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius informacijai apie prekes ir paslaugas ieškoti,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius naudojantis su keliavimu ir apgyvendinimu
susijusiomis paslaugomis,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius: radijui klausytis ir (arba) televizijos progra
moms žiūrėti internetu,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius savo sukurtam turiniui (tekstams, paveikslė
liams, nuotraukoms, vaizdo, muzikos įrašams ir kt.) įkelti į svetainę siekiant juo keistis,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius programinei įrangai (išskyrus žaidimų progra
minę įrangą) parsisiųsdinti,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius žaidžiant ar parsisiųsdinant žaidimus,
paveikslėlius, filmus arba muziką,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius naujienoms, laikraščiams ir naujienų žurna
lams skaityti ar parsisiųsdinti,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius darbui ieškoti arba prašymui dėl darbo
išsiųsti,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius su sveikata susijusiai informacijai ieškoti,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius internetinei bankininkystei,
— (neprivaloma) interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius prekėms arba paslaugoms
parduoti, pvz., aukcionuose,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius informacijai apie švietimą, mokymą arba
siūlomus kursus ieškoti,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius studijuojant internetu (bet kokį dalyką),
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius ieškant internete informacijos mokymosi
tikslu,
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— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius informacijai iš valdžios institucijų svetainių
gauti,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius oficialiems blankams iš valstybės institucijų
svetainių parsisiųsdinti,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius užpildytiems blankams išsiųsti valstybės
institucijoms.
Apie individualius asmenis, naudojusius internetą pastaruosius tris mėnesius privačiais tikslais interneto naujienoms,
laikraščiams arba naujienų žurnalams skaityti ar parsisiųsdinti, rinktini rodikliai:
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius tris mėnesius naujienoms, laikraščiams arba naujienų
žurnalams, kurie prenumeruojami, kad juos būtų galima reguliariai gauti, skaityti ar parsisiųsdinti.
Apie individualius asmenis, naudojusius internetą pastaruosius dvylika mėnesius, rinktini rodikliai:
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius dvylika mėnesių informacijai iš valstybės institucijų
svetainių gauti,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius dvylika mėnesių oficialiems blankams iš valstybės institu
cijų svetainių parsisiųsdinti,
— interneto naudojimas privačiais tikslais pastaruosius dvylika mėnesių užpildytiems blankams išsiųsti valstybės
institucijoms,
— naudojimasis internetu pastaruosius dvylika mėnesių lažyboms (pvz., sporto), lošimui ar loto žaisti.
Apie individualius asmenis, naudojusius internetą privačioms prekybos internetu operacijoms pastaruosius dvylika
mėnesių, rinktini rodikliai:
— interneto naudojimas maisto ar gastronomijos produktams užsakyti pastaruosius dvylika mėnesių,
— interneto naudojimas namų ūkio reikmenims užsakyti pastaruosius dvylika mėnesių,
— interneto naudojimas vaistams užsakyti pastaruosius dvylika mėnesių,
— interneto naudojimas filmams ar muzikos įrašams užsisakyti pastaruosius dvylika mėnesių (nurodyti atskirai: ar
pristatyta internetu),
— interneto naudojimams knygoms, žurnalams ar laikraščiams (įskaitant elektronines knygas) užsakyti pastaruo
sius dvylika mėnesių (dėl elektroninio mokymo medžiagos nurodyti atskirai: ar pristatyta internetu),
— interneto naudojimams elektroninio mokymo medžiagai užsakyti pastaruosius dvylika mėnesių (dėl knygų,
žurnalų ar laikraščių nurodyti atskirai: ar pristatyta internetu),
— interneto naudojimas drabužiams arba sporto prekėms užsakyti pastaruosius dvylika mėnesių,
— interneto naudojimas vaizdo žaidimų programinei įrangai ir plėtotėms užsakyti pastaruosius dvylika mėnesių
(atskirai nurodyti su kita kompiuterių programine įranga ir plėtotėmis: ar pristatyta internetu),
— interneto naudojimas kitai kompiuterių programinei įrangai ir plėtotėms užsakyti pastaruosius dvylika mėnesių
(atskirai nurodyti su vaizdo žaidimų programine įranga ir plėtotėmis: ar pristatyta internetu),
— interneto naudojimas kompiuterių aparatinei įrangai užsakyti pastaruosius dvylika mėnesių,
— interneto naudojimas elektroninei įrangai (įskaitant kameras) užsakyti pastaruosius dvylika mėnesių,
— interneto naudojimas telekomunikacijų paslaugoms užsakyti (pvz., televizijai, plačiajuosčio ryšio abonemen
tams, fiksuotojo ryšio arba mobiliojo ryšio telefono abonementams, iš anksto apmokamų telefono kortelių
papildymams),
— interneto naudojimas akcijoms, draudimo polisams ir kitoms finansinėms paslaugoms pirkti pastaruosius
dvylika mėnesių,
— interneto naudojimas apgyvendinimui per atostogas (viešbučiams ir kt.) užsakyti pastaruosius dvylika mėnesių,

L 283/17

L 283/18

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

— interneto naudojimas kitiems kelionių reikalams tvarkyti (transporto bilietams užsakyti, automobiliams nuomoti
ir kt.),
— interneto naudojimas bilietams į renginius užsakyti pastaruosius dvylika mėnesių,
— interneto naudojimas kitoms prekėms arba paslaugoms užsakyti pastaruosius dvylika mėnesių,
— iš nacionalinių pardavėjų pastaruosius dvylika mėnesių pirktos arba užsakytos prekės arba paslaugos,
— iš kitų ES šalių pardavėjų pastaruosius dvylika mėnesių pirktos arba užsakytos prekės arba paslaugos,
— iš kitų pasaulio šalių pardavėjų pastaruosius dvylika mėnesių pirktos arba užsakytos prekės arba paslaugos,
— pastaruosius dvylika mėnesių pirktos arba užsakytos prekės arba paslaugos: pardavėjų kilmės šalis nežinoma.
IRT saugumas
Apie individualius asmenis, naudojusius internetą pastaruosius dvylika mėnesių, rinktini rodikliai:
— susirūpinimo dėl interneto naudojimo privačiais tikslais saugumo mastas: galimybė susidurti su kompiuteriniais
virusais ar kitomis kenksmingomis programomis (pvz., kirminais ar Trojos arkliais) ir dėl to prarasti informa
cijos ar laiko (didelis, nedidelis, visai nesirūpinu),
— susirūpinimo dėl interneto naudojimo privačiais tikslais saugumo mastas: nepageidaujami elektroniniai laiškai
(šlamštas) (didelis, nedidelis, visai nesirūpinu),
— susirūpinimo dėl interneto naudojimo privačiais tikslais saugumo mastas: piktnaudžiavimas internetu siunčiama
asmens informacija ir (arba) kiti privatumo pažeidimai (pvz., piktnaudžiavimas paveikslėliais, vaizdo įrašais,
asmens duomenimis bendravimo svetainėse) (didelis, nedidelis, visai nesirūpinu),
— susirūpinimo dėl interneto naudojimo privačiais tikslais saugumo mastas: finansiniai nuostoliai, patirti dėl gautų
apgaulingų pranešimų (duomenų vagystė, angl. phishing) ar nukreipus į netikras svetaines, kuriose prašoma
pateikti asmens informacijos (angl. pharming) (didelis, nedidelis, visai nesirūpinu),
— susirūpinimo dėl interneto naudojimo privačiais tikslais saugumo mastas: finansiniai nuostoliai, patirti dėl
apgaulingo mokėjimo (kredito ar debeto) kortelės naudojimo (didelis, nedidelis, visai nesirūpinu),
— susirūpinimo dėl interneto naudojimo privačiais tikslais saugumo mastas: namų ūkyje esančiu kompiuteriu
vaikai gali lankytis netinkamose svetainėse ar susipažinti su galimai pavojingais asmenimis (didelis, nedidelis,
visai nesirūpinu),
— problemos, kurių kilo pastaruosius dvylika mėnesių naudojant internetą privačiais tikslais: galimybė užkrėsti
kompiuterį kompiuteriniais virusais ar kitomis kenksmingomis programomis (pvz., kirminais ar Trojos arkliais)
ir dėl to prarasti informacijos ar laiko,
— problemos, kurių kilo pastaruosius dvylika mėnesių naudojant internetą privačiais tikslais: gauti nepageidaujami
elektroniniai laiškai (šlamštas),
— problemos, kurių kilo pastaruosius dvylika mėnesių naudojant internetą privačiais tikslais: piktnaudžiavimas
internetu siunčiama asmens informacija ir (arba) kiti privatumo pažeidimai (pvz., piktnaudžiavimas paveikslė
liais, vaizdo įrašais, asmens duomenimis bendravimo svetainėse),
— problemos, kurių kilo pastaruosius dvylika mėnesių naudojant internetą privačiais tikslais: finansiniai nuostoliai,
patirti dėl gautų apgaulingų pranešimų (duomenų vagystė, angl. phishing.) ar nukreipus į netikras svetaines,
kuriose prašoma pateikti asmens informacijos (angl. pharming),
— problemos, kurių kilo pastaruosius dvylika mėnesių naudojant internetą privačiais tikslais: finansiniai nuostoliai,
patirti dėl apgaulingo mokėjimo (kredito ar debeto) kortelės naudojimo,
— problemos, kurių kilo pastaruosius dvylika mėnesių naudojant internetą privačiais tikslais: namų ūkyje esančiu
kompiuteriu vaikai gali lankytis netinkamose svetainėse ar susipažinti su galimai pavojingais asmenimis,
— saugumo problemos, dėl kurių pastaruosius dvylika mėnesių kilo kliūčių internetu užsakyti ar įsigyti prekes ar
paslaugas privačioms reikmėms,
— saugumo problemos, dėl kurių pastaruosius dvylika mėnesių kilo kliūčių internetu naudotis bankininkystės
paslaugomis, pvz., privačiais tikslais tvarkyti banko sąskaitą,
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— saugumo problemos, dėl kurių pastaruosius dvylika mėnesių kilo kliūčių teikti asmens informacijos socialiniams
ir profesiniams ryšiams palaikyti bendravimui skirtose svetainėse,
— saugumo problemos, dėl kurių pastaruosius dvylika mėnesių kilo kliūčių privačiais tikslais internetu palaikyti
ryšius su viešosiomis tarnybomis ar administracija,
— saugumo problemos, dėl kurių pastaruosius dvylika mėnesių kilo kliūčių privačiais tikslais internetu parsisiųs
dinti programinę įrangą, muziką, vaizdo rinkmenas, žaidimus ar kitas duomenų rinkmenas,
— saugumo problemos, dėl kurių pastaruosius dvylika mėnesių kilo kliūčių naudotis internetu mobiliuoju prietaisu
(pvz., skritiniu kompiuteriu), naudojantis belaidžiu ryšiu iš įvairių vietų, išskyrus namus,
— bet kokios IT saugumo programinės įrangos ar priemonės (antivirusinės programos, nuo šlamšto apsaugančios
programos, užkardos ir kt.) naudojimas, siekiant apsaugoti privatų kompiuterį ir duomenis (taip, ne, nežinau,
netaikytina, nes asmuo nesinaudoja kompiuteriu),
— atsarginių kopijų ar rinkmenų darymo dažnumas (privatūs dokumentai, paveikslėliai ir kt.) iš kompiuterio į bet
kokią išorinę laikmeną, pvz., kompaktinį diską, skaitmeninį universalų diską (DVD), USB laikmeną ar interneto
serveriuose esančius diskus (visada arba beveik visada; kartais; niekada arba beveik niekada; netaikytina, nes
individualus asmuo nelaiko rinkmenų kompiuteryje).
Apie individualius asmenis, naudojusius internetą pastaruosius dvylika mėnesių ir naudojusius bet kokią IT
saugumo programinę įrangą ar priemonę, siekiant apsaugoti privatų kompiuterį ir duomenis, rinktini rodikliai:
— virusų patikros programų ir (arba) nuo šnipinėjimo programų apsaugančių programų naudojimas,
— aparatinės ar programinės įrangos užkardų naudojimas,
— elektroninio pašto filtrų naudojimas, siekiant apsisaugoti nuo šlamšto,
— nepageidaujamo turinio blokavimo (angl. parental control) ar saityno filtravimo programinės įrangos naudojimas,
— kitos IT saugumo programinės įrangos ar priemonių naudojimas,
— paketo naudojimas, nežinant, kas jį sudaro,
— vieno ar kelių naudojamų saugumo užtikrinimo produktų atnaujinimas (taip, kiekvieną kartą atsiradus atnau
jinimui, automatiškai ar rankiniu būdu; taip, kartais ar kai prisimenu; ne).
Apie individualius asmenis, naudojusius internetą pastaruosius dvylika mėnesių ir naudojusius bet kokią IT
saugumo programinę įrangą ar priemonę, siekiant apsaugoti privatų kompiuterį ir duomenis, tačiau neatnaujinusių
saugumo užtikrinimo produktus, rinktini rodikliai:
— priežastis, dėl kurios saugumo užtikrinimo produktai nebuvo atnaujinti: asmeninis įsitikinimas, kad tai nebū
tina, nes rizika pernelyg maža,
— priežastis, dėl kurios saugumo užtikrinimo produktai nebuvo atnaujinti: asmuo nežino, kaip atnaujinti
produktą,
— priežastis, dėl kurios saugumo užtikrinimo produktai nebuvo atnaujinti: asmuo nemano, kad atnaujinimas
veiksmingas,
— priežastis, dėl kurios saugumo užtikrinimo produktai nebuvo atnaujinti: asmuo mano, kad atnaujinti produktą
pernelyg brangu,
— priežastis, dėl kurios saugumo užtikrinimo produktai nebuvo atnaujinti: kitos.
IRT kompetencija
Apie individualius asmenis, naudojusius kompiuterį bent kartą, rinktini rodikliai:
— (neprivaloma) pastarąjį kartą lankyti ne mažiau kaip trijų valandų trukmės mokymo kursai, bet kokiu aspektu
susiję su kompiuterio naudojimu (pastaruosius tris mėnesius; prieš tris mėnesius – vienerius metus; prieš
vienerius – trejus metus; daugiau negu prieš trejus metus; nėra lankęs tokio kurso).
Apie individualius asmenis, bent kartą naudojusius internetą, rinktini rodikliai:
— naudojimosi internetu įgūdžiai, susiję su gebėjimu rasti informacijos naudojantis programine paieškos prie
mone,
— naudojimosi internetu įgūdžiai, susiję su gebėjimu siųsti elektroninius laiškus pridedant rinkmenas,

L 283/19

L 283/20

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

— naudojimosi internetu įgūdžiai, susiję su gebėjimu siųsti žinutes į pokalbių kambarius, naujienų grupes arba
diskusijų forumus internete,
— naudojimosi internetu įgūdžiai, susiję su gebėjimu skambinti internetu,
— naudojimosi internetu įgūdžiai, susiję su gebėjimu naudotis tiesioginio keitimosi (angl. peer-to-peer) priemo
nėmis, siekiant keistis filmais, muzika ir kt.,
— naudojimosi internetu įgūdžiai, susiję su gebėjimu kurti tinklalapius.
IRT ir interneto naudojimo kliūtys
Apie namų ūkius, neturinčius interneto prieigos namuose, rinktini rodikliai:
— interneto prieigos namuose neturėjimo priežastis: turi interneto prieigą kitur,
— interneto prieigos namuose neturėjimo priežastis: nenori turėti interneto prieigos (nes jo turinys žalingas ir kt.),
— interneto prieigos namuose neturėjimo priežastis: internetas nereikalingas (kadangi tai nenaudinga, neįdomu ir
kt.),
— interneto prieigos namuose neturėjimo priežastis: įranga kainuoja per brangiai,
— interneto prieigos namuose neturėjimo priežastis: prieiga kainuoja per brangiai (telefonas ir kt.),
— interneto prieigos namuose neturėjimo priežastis: įgūdžių stoka,
— interneto prieigos namuose neturėjimo priežastis: susirūpinimas dėl privatumo arba saugumo,
— interneto prieigos namuose neturėjimo priežastis: fizinė negalia,
— interneto prieigos namuose neturėjimo priežastis: nė viena iš pirmiau minėtų, bet kitos priežastys.
2. APRĖPTIS
a) Statistiniai vienetai, apie kuriuos rinktini šio priedo 1 dalies b punkte išvardyti su namų ūkiais susiję rodikliai, yra
namų ūkiai, kuriuose bent vienas narys yra 16–74 metų amžiaus.
b) Statistiniai vienetai, apie kuriuos rinktini šio priedo 1 dalies b punkte išvardyti rodikliai, susiję su individualiais
asmenimis, yra 16–74 metų amžiaus individualūs asmenys.
c) Geografinė aprėptis: bet kurioje valstybės narės teritorijos dalyje gyvenantys individualūs asmenys ir (arba) ten
esantys namų ūkiai.
3. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS
Rinktinos statistikos pagrindinis ataskaitinis laikotarpis yra 2010 m. pirmasis ketvirtis.
4. SKIRSTYMAS
a) Rinktini toliau nurodyti šio priedo 1 dalies b punkte išvardytų temų ir jų rodiklių, susijusių su namų ūkiais,
papildomi rodikliai:
— gyvenamasis regionas (renkama pagal NUTS 1 regionų klasifikatorių),
— (neprivaloma) gyvenamasis regionas pagal NUTS 2 klasifikatorių,
— geografinė vieta: gyvena konvergencijos regionuose (įskaitant regionus, kuriems parama palaipsniui naikinama);
gyvena regionų konkurencingumo ir užimtumo regionuose,
— urbanizacijos laipsnis: gyvena tankiai apgyvendintose vietovėse; gyvena vidutiniu tankumu apgyvendintose
vietovėse; gyvena retai apgyvendintose vietovėse,
— namų ūkio tipas: namų ūkio narių skaičius (atskirai rinktini duomenis: jaunesnių nei 16 metų vaikų skaičius).
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b) Rinktini toliau nurodyti šio priedo 1 dalies b punkte išvardytų temų ir jų rodiklių, susijusių su asmenimis,
papildomi rodikliai:
— gyvenamasis regionas (renkama pagal NUTS 1 regionų klasifikatorių),
— (neprivaloma) gyvenamasis regionas pagal NUTS 2 klasifikatorių,
— geografinė vieta: gyvena konvergencijos regionuose (įskaitant regionus, kuriems parama palaipsniui naikinama);
gyvena regionų konkurencingumo ir užimtumo regionuose,
— urbanizacijos laipsnis: gyvena tankiai apgyvendintose vietovėse; gyvena vidutiniu tankumu apgyvendintose
vietovėse; gyvena retai apgyvendintose vietovėse,
— lytis: vyras; moteris,
— amžius (nurodyti amžių arba taikyti amžiaus grupes): jaunesni nei 16 metų (neprivaloma); 16–24 metų; 25–34
metų; 35–44 metų; 45–54 metų; 55–64 metų; 65–74 metų; vyresni negu 74 metų (neprivaloma),
— aukščiausias įgytas išsilavinimas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED 97): žemas
(ISCED 0, 1 arba 2); vidurinis (ISCED 3 arba 4); aukštasis (ISCED 5 arba 6),
— užimtumas: tarnautojas arba dirbantis savarankiškai, įskaitant šeimos narius; bedarbis; nedirbantys studentai; kiti
nedirbantys asmenys,
— profesija pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių (ISCO-88): darbininkai, ne darbininkai, IRT
darbuotojai, ne IRT darbuotojai.
5. PERIODIŠKUMAS
— 2010 m. duomenys pateikiami vieną kartą.
6. GALUTINIAI REZULTATŲ TEIKIMO TERMINAI
a) Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti apibendrinti duomenys, prireikus pažymėti kaip konfiden
cialūs arba nepatikimi, turi būti pateikti Eurostatui iki 2010 m. spalio 5 d. Iki šios datos duomenų rinkinys turi
būti baigtas rengti, patvirtintas ir priimtas. Sutraukta į lentelę duomenų teikimo forma kompiuterine laikmena turi
būti pateikta vadovaujantis Eurostato nurodytomis instrukcijomis.
b) Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti metaduomenys turi būti pateikti Eurostatui iki 2010 m.
gegužės 31 d. Metaduomenys turi būti perduoti remiantis Eurostato ataskaitos šablonu.
c) Reglamento (EB) Nr. 808/2004 7 straipsnio 4 dalyje nurodyta kokybės ataskaita turi būti pateikta Eurostatui iki
2010 m. lapkričio 5 d. Kokybės ataskaita turi būti parengta remiantis Eurostato ataskaitos šablonu.
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