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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1190,
15. juuli 2021,
milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/2152 teema „IKT
kasutamine ja e-kaubandus“ andmenõuete tehnilised üksikasjad vaatlusaastaks 2022
(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrust (EL) 2019/2152, mis käsitleb Euroopa
ettevõtlusstatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti, (1) eriti selle
artikli 7 lõiget 1 ja artikli 17 lõiget 6,
ning arvestades järgmist:
(1)

Selleks et tagada määruse (EL) 2019/2152 I lisas loetletud teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ nõuetekohane
rakendamine, peaks komisjon täpsustama muutujad, mõõtühiku, statistilise üldkogumi, liigitused ja jaotused ning
andmeedastuse tähtaja, et saada liikmesriikide vahel võrreldavad ja ühtlustatud andmed IKT kasutamise ja
e-kaubanduse kohta.

(2)

Liikmesriigid peaksid esitama metaandmete ja kvaliteediaruanded riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite ja igasuguse
ettevõtlusstatistika kohta. Seepärast on vaja kindlaks määrata kõnealuste aruannete esitamise kord, nende sisu ja
esitamise tähtajad.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Liikmesriigid esitavad andmed määruse (EL) 2019/2152 I lisas osutatud teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ kohta
vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud andmenõuete tehnilisele kirjeldusele vaatlusaastaks 2022.

Artikkel 2
Iga-aastane metaandmete aruanne määruse (EL) 2019/2152 I lisas osutatud teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ kohta
edastatakse komisjonile (Eurostatile) 31. maiks 2022.
Iga-aastane kvaliteediaruanne määruse (EL) 2019/2152 I lisas osutatud teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ kohta
edastatakse komisjonile (Eurostatile) 5. novembriks 2022.
(1) ELT L 327, 17.12.2019, lk 1.
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Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 15. juuli 2021

Komisjoni nimel
President
Ursula VON DER LEYEN

Teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ andmenõuete tehnilised üksikasjad
Kohustuslik/vabatahtlik

Kohustuslikud muutujad

Kohaldamisala (filter)

i) kõigi ettevõtete kohta:
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LISA

Muutuja

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(17)
(18)
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

ettevõtte põhiline majandustegevus eelmisel kalendriaastal
töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate keskmine arv eelmisel kalendriaastal
kogukäive (väärtusena, v.a käibemaks) eelmisel kalendriaastal
töö tegemiseks internetiühendust omavate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv või selliste töötajate
osatähtsus kõigi töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate seas
IKT-spetsialistide tööhõive
mis tahes liiki koolituse pakkumine IKT-spetsialistidele IKT-oskuste arendamiseks eelmisel kalendriaastal
mis tahes liiki koolituse pakkumine teistele töötajatele IKT-oskuste arendamiseks eelmisel kalendriaastal
IKT-spetsialistide värbamine või värbamise katse eelmisel kalendriaastal
IKT-funktsioonide täitmine (nt IKT-taristu hooldus, kontoritarkvara tugi, ärijuhtimise tarkvara/süsteemide ja/või
veebilahenduste arendus, turvalisus ja andmekaitse) oma töötajate poolt (kaasa arvatud ema- ja sidusettevõtete
töötajad) eelmisel kalendriaastal
IKT-funktsioonide täitmine (nt IKT-taristu hooldus, kontoritarkvara tugi, ärijuhtimise tarkvara/süsteemide ja/või
veebilahenduste arendus, turvalisus ja andmekaitse) välistarnija poolt eelmisel kalendriaastal
tööstusrobotite kasutamine
teenindusrobotite kasutamine
meetmete kohaldamine, et mõjutada ettevõttes järgmist: printimiseks ja paljundamiseks kasutatava paberi kogus
meetmete kohaldamine, et mõjutada ettevõttes järgmist: IKT-seadmete energiatarbimine
IKT-teenuste või IKT-seadmete keskkonnamõju arvestamine nende valimisel (näiteks energiatarbimine)
IKT-seadmete (nt arvutid, monitorid, mobiiltelefonid) kasutusest kõrvaldamine elektroonikaromude kogumise/
ringlussevõtu abil (sealhulgas nende jätmine jaemüüjale kõrvaldamise eesmärgil)
IKT-seadmete (nt arvutid, monitorid, mobiiltelefonid) hoidmine ettevõttes pärast nende kasutamise lõpetamist
(näiteks kasutamiseks varuosadena, hirm tundliku teabe avalikustamise pärast)
IKT-seadmete (nt arvutid, monitorid, mobiiltelefonid) müümine, liisinguettevõttele tagastamine või annetamine
pärast nende kasutamise lõpetamist
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ii) ettevõtete kohta, kus töötaja (19) internetiühendus: mis tahes tüüpi püsiühenduse kasutamine
tel ja füüsilisest isikust ettevõt (20) kaugkoosolekute korraldamine
jatel on töö tegemiseks juur (21) töötajate kaugjuurdepääs (arvutite või kaasaskantavate seadmete, nt nutitelefonide kaudu) ettevõtte e-posti
depääs internetile:
süsteemile
(22) töötajate kaugjuurdepääs (arvutite või kaasaskantavate seadmete, nt nutitelefonide kaudu) ettevõtte
dokumentidele (nt toimikud, tabelid, esitlused, graafikud, fotod)
(23) töötajate kaugjuurdepääs (arvutite või kaasaskantavate seadmete, nt nutitelefonide kaudu) ettevõtte
ärirakendustele või -tarkvarale (nt juurdepääs raamatupidamisele, müügile, tellimustele, CRM-tarkvarale (välja
arvatud sisekommunikatsioonis kasutatavad rakendused))
(24) toodete või teenuste veebimüük ettevõtte veebisaidi või äppide (sh ekstraneti) kaudu eelmisel kalendriaastal
(25) toodete või teenuste veebimüük selliste e-kaubanduse veebisaitide või äppide kaudu, mida kasutab kaupade või
teenustega kauplemiseks mitu ettevõtet, eelmisel kalendriaastal
(26) toodete või teenuste EDI-tüüpi müük (elektroonilise andmevahetuse (EDI) kaudu saadud tellimuste alusel)
eelmisel kalendriaastal
(27) IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: autentimine tugeva parooliga (nt minimaalne
pikkus, numbrite ja erimärkide kasutamine, regulaarne vahetamine)
(28) IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: autentimine biomeetriliste meetodite abil, mida
kasutatakse juurdepääsuks ettevõtte IKT-süsteemile (nt autentimine sõrmejälgede, hääle, näotuvastuse alusel)
(29) IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: autentimine vähemalt kahest autentimismeh
hanismist koosneva kombinatsiooni alusel (st kasutaja määratud parooli, ühekordse parooli, koodigeneraatori
genereeritud või nutitelefoni kaudu saadud koodi, biomeetrilise meetodi (näiteks sõrmejäljed, hääl, näotuvastus)
kombinatsioon)
(30) IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: andmete, dokumentide või e-kirjade krüpteerimine
(31) IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: andmete varundamise eraldi asukohas (sh
varukoopia pilves)
(32) IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: võrgu juurdepääsu kontroll (kasutajate õiguste
haldamine ettevõtte võrgus)
(33) IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: VPN (virtuaalne privaatvõrk, millega liidetakse
privaatvõrk üldkasutatava võrguga selliselt, et on võimalik turvaline andmevahetus üle üldkasutatava võrgu)
(34) IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: IKT turvalisuse järelevalvesüsteem, mis võimaldab
tuvastada kahtlase tegevuse IKT-süsteemides ja hoiatada ettevõtet ning mis ei ole eraldiseisev viirusetõrjetarkvara
(35) IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: logifailide säilitamine, mis võimaldavad analüüsi
pärast IKT turvaintsidentide toimumist
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(36) IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: IKT riskihindamine, st IKT turvaintsidentide
tõenäosuse ja tagajärgede regulaarne hindamine
(37) IKT-turvameetmete rakendamine ettevõtte IKT-süsteemides: IKT turvalisuse testimine (nt läbistustestimine,
turvahoiatussüsteemi katsetamine, turvameetmete läbivaatamine, varundamissüsteemide katsetamine)
(38) IKT turvalisusega seotud kohustuste tutvustamine töötajatele vabatahtliku koolituse või ettevõttesiseselt
kättesaadava teabe (nt teave intranetis) vormis
(39) IKT turvalisusega seotud kohustuste tutvustamine töötajatele kohustusliku koolituse või kohustusliku
teabematerjali vormis
(40) IKT turvalisusega seotud kohustuste tutvustamine töötajatele lepingu (nt töölepingu) abil
(41) IKT-turvameetmeid, tavasid ja menetlusi käsitlevate dokumentide olemasolu, nt IKT turvalisust ja andmete
konfidentsiaalsust käsitlevad dokumendid, mis hõlmavad töötajate IKT-alast koolitust, IKT-turvameetmeid, IKTturvameetmete hindamist ja kavasid IKT turvalisust käsitlevate dokumentide ajakohastamiseks
(42) eelmisel kalendriaastal toimunud IKT turvaintsidendid, millel olid järgmised tagajärjed: IKT-teenused ei olnud
kättesaadavad riist- või tarkvara rikete tõttu
(43) eelmisel kalendriaastal toimunud IKT turvaintsidendid, millel olid järgmised tagajärjed: IKT-teenused ei olnud
kättesaadavad väljastpoolt tuleva rünnaku tõttu (nt lunavararünne, teenusetõkestusrünne)
(44) eelmisel kalendriaastal toimunud IKT turvaintsidendid, millel olid järgmised tagajärjed: andmete hävimine või
andmelaostus riist- või tarkvara rikete tõttu
(45) eelmisel kalendriaastal toimunud IKT turvaintsidendid, millel olid järgmised tagajärjed: andmete hävimine või
andmelaostus pahavaraga nakatumise või loata juurdepääsu tõttu
(46) eelmisel kalendriaastal toimunud IKT turvaintsidendid, millel olid järgmised tagajärjed: konfidentsiaalsete
andmete avalikustamine sissetungi, andmelõikuse, andmepüügi, ettevõtte oma töötajate tahtliku tegevuse tõttu
(47) eelmisel kalendriaastal toimunud IKT turvaintsidendid, millel olid järgmised tagajärjed: konfidentsiaalsete
andmete avalikustamine ettevõtte oma töötajate tahtmatu tegevuse tõttu
(48) IKT turvalisusega seotud meetmed, nagu IKT turvalisuse testid, IKT turvalisust käsitlev koolitus, IKT
turvaintsidentide lahendamine (v.a tarkvarapakettide uuendamine), mida viivad läbi ettevõtte oma töötajad (sh
ema- ja sidusettevõtete töötajad)
(49) IKT turvalisusega seotud meetmed, nagu IKT turvalisuse testid, IKT turvalisust käsitlev koolitus, IKT
turvaintsidentide lahendamine (v.a tarkvarapakettide uuendamine), mida viivad läbi välistarnijad
(50) IKT turvaintsidente katva kindlustuse olemasolu
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iii) ettevõtete kohta, kellel on mis (51) kiireima interneti püsiühenduse maksimaalne lepingujärgne allalaadimiskiirus vahemikes [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s],
tahes tüüpi interneti püsiü
[30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s]
hendus:
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iv) kaugkoosolekuid korraldava (52) kas on olemas IKT-turvalisuse suunised kaugkoosolekute korraldamiseks internetis, nt suunised paroolinõuete,
te ettevõtete kohta:
otspunktkrüpteerimise kohta
(53) selliste suuniste olemasolu, mis toetavad kaugkoosolekute korraldamist ärireiside asemel

vi) ettevõtete kohta, kus töötaja (55) ettevõtte dokumentidele, ärirakendustele või tarkvarale kaugjuurdepääsu omavate töötajate ja füüsilisest isikust
tel või füüsilisest isikust ette
ettevõtjate arv või selliste töötajate osatähtsus kõigi töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate seas
võtjatel on kaugjuurdepääs
ettevõtte dokumentidele, äri
rakendustele või tarkvarale:
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v) ettevõtete kohta, kus töötaja (54) ettevõtte e-posti süsteemile kaugjuurdepääsu omavate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv või selliste
tel või füüsilisest isikust ette
töötajate osatähtsus kõigi töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate seas
võtjatel on kaugjuurdepääs et
tevõtte e-posti süsteemile:

vii) ettevõtete kohta, kus töötaja (56) kas on olemas IKT-turvalisuse suunised kaugjuurdepääsu kohta, nt nõue korraldada parooliga kaitstud
tel ja füüsilisest isikust ette
kaugkoosolekuid, keeld teha tööd avalikus WiFi võrgus, VPNi kasutamine, nõuded andmekaitse kohta
võtjatel on kaugjuurdepääs
ettevõtte e-posti süsteemile
või ettevõtte dokumentidele,
ärirakendustele või tarkvara
le:
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viii) ettevõtete kohta, kes tegid (57) kaupade või teenuste veebimüügi väärtus või kaupade ja teenuste veebimüügi osatähtsus kogukäibest eelmisel
eelmisel
kalendriaastal
kalendriaastal
müügitehinguid veebis:
(58) eratarbijatele suunatud (ettevõtjalt tarbijale ehk B2C) veebimüügi väärtuse osatähtsus kogu veebimüügist eelmisel
kalendriaastal
(59) teistele ettevõtetele (ettevõtetevaheline ehk B2B) ning avalikule sektorile (ettevõttelt riigile ehk B2G) suunatud
veebimüügi väärtuse osatähtsus kogu veebimüügist eelmisel kalendriaastal

Kohaldamisala (filter)

Muutuja

xi) ettevõtete kohta, kes eelmise (63) IKT spetsialistide täitmata töökohad, millele oli raske töötajaid leida
kalendriaasta jooksul värba
sid või proovisid värvata IKT
spetsialiste:
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x) ettevõtete kohta, kes tegelesid (62) kaupade ja teenuste EDI-tüüpi müügi väärtus või kaupade ja teenuste EDI-tüüpi müügi osatähtsus kogukäibest
eelmisel kalendriaastal kaupa
eelmisel kalendriaastal
de ja teenuste EDI-tüüpi müü
giga:
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ix) ettevõtete kohta, kes tegelesid (60) toodete või teenuste veebimüük ettevõtte veebisaitide või äppide kaudu: sellise müügi väärtuse osatähtsus kogu
toodete ja teenuste veebi
veebimüügist eelmisel kalendriaastal
müügiga ettevõtte veebisaiti (61) toodete või teenuste veebimüük selliste e-kaubanduse veebisaitide või äppide kaudu, mida kasutab kaupade või
de või äppide kaudu ning sel
teenustega kauplemiseks mitu ettevõtet: sellise müügi väärtuse osatähtsus kogu veebimüügist eelmisel
liste
e-kaubanduse
kalendriaastal
veebisaitide või äppide kau
du, mida kasutab kaupade
või teenustega kauplemiseks
mitu ettevõtet, eelmisel ka
lendriaastal:
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xii) ettevõtete kohta, kellel on (64) ettevõtte IKT turvalisusega seotud meetmeid, tavasid ja menetlusi käsitlevate dokumentide viimane määratlemine
olemas IKT turvalisusega
või läbivaatamine toimus: viimase 12 kuu jooksul; rohkem kui 12 kuud ja kuni 24 kuud tagasi; rohkem kui 24
seotud meetmeid, tavasid ja
kuud tagasi
menetlusi käsitlevad doku
mendid:
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xiii) tööstus- või teenindusrobo (65) põhjused, mis mõjutasid otsust kasutada ettevõttes roboteid: suured tööjõukulud
teid kasutavate ettevõtete (66) põhjused, mis mõjutasid otsust kasutada ettevõttes roboteid: raskused töötajate värbamisel
kohta:
(67) põhjused, mis mõjutasid otsust kasutada ettevõttes roboteid: tööohutuse suurendamine
(68) põhjused, mis mõjutasid otsust kasutada ettevõttes roboteid: protsesside ja/või toodetud kaupade ja teenuste
täpsuse ja kvaliteeditaseme tagamine
(69) põhjused, mis mõjutasid otsust kasutada ettevõttes roboteid: ettevõtte toodetud kaupade või osutatud teenuste
valiku laiendamine
(70) põhjused, mis mõjutasid otsust kasutada ettevõttes roboteid: maksud või muud valitsuse stiimulid

Vabatahtlikud muutujad

Kohaldamisala (filter)

Muutuja
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i) ettevõtete kohta, kus töötajatel (1) selliste töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv või osatähtsus kõigi töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate
ja füüsilisest isikust ettevõtjatel
seas, kes kasutavad töö tegemiseks ettevõtte pakutud kaasaskantavat seadet, mis võimaldab internetiühendust
on töö tegemiseks juurdepääs
mobiiltelefonivõrgu kaudu
internetile:
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ii) ettevõtete kohta, kes tegid eel (2) veebimüük oma riigi tarbijatele eelmisel kalendriaastal
misel kalendriaastal müügite (3) veebimüük teiste liikmesriikide tarbijatele eelmisel kalendriaastal
hinguid veebis:
(4) veebimüük mujal maailmas asuvatele tarbijatele eelmisel kalendriaastal

iv) ettevõtete kohta, kes tegid eel (8)
misel kalendriaastal veebis
müügitehinguid teiste liik (9)
mesriikide tarbijatega:
(10)

teistesse liikmesriikidesse müümisel ilmnenud raskused: toodete kohaletoimetamise või tagastamisega seotud
suured kulud eelmisel kalendriaastal
teistesse liikmesriikidesse müümisel ilmnenud raskused: raskused kaebuste või vaidluste lahendamisel eelmisel
kalendriaastal
teistesse liikmesriikidesse müümisel ilmnenud raskused: toote märgistuse kohandamine teistes liikmesriikides
müümiseks eelmisel kalendriaastal
(11) teistesse liikmesriikidesse müümisel ilmnenud raskused: teistes liikmesriikides asuvate tarbijatega suhtlemiseks
vajaliku võõrkeele oskuse puudumine eelmisel kalendriaastal
(12) teistesse liikmesriikidesse müümisel ilmnenud raskused: ettevõtte äripartnerite piirangud seoses müügiga
teatavatesse liikmesriikidesse eelmisel kalendriaastal
(13) teistesse liikmesriikidesse müümisel ilmnenud raskused: teiste liikmesriikide käibemaksusüsteemiga seotud
raskused (näiteks ebakindlus seoses käibe maksustamisega eri riikides) eelmisel kalendriaastal
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v) ettevõtete kohta, kus on vabad (14) kandideerijate vähesusest tingitud raskused IKT-spetsialistide värbamisel eelmisel kalendriaastal
IKT spetsialistide töökohad, (15) raskused IKT spetsialistide värbamisel eelmisel kalendriaastal, mis on tingitud sellest, et kandideerijatel puudus
mida oli eelmisel kalendriaas
hariduse või koolituse teel omandatud asjakohane IKT-alane kvalifikatsioon
tal IKT spetsialistide värbami
se käigus raske täita:

Euroopa Liidu Teataja

iii) ettevõtete kohta, kes tegid (5) oma riigi tarbijatega tehtud veebimüügitehingute väärtuse osatähtsus kogu veebimüügist eelmisel kalendriaastal
veebis müügitehinguid vähe (6) teiste liikmesriikide tarbijatega tehtud veebimüügitehingute väärtuse osatähtsus kogu veebimüügist eelmisel
malt kahes järgmises geo
kalendriaastal
graafilises piirkonnas asuvate (7) mujal maailmas asuvate tarbijatega tehtud veebimüügitehingute osatähtsus kogu veebimüügist eelmisel
tarbijatega: oma riik, teised
kalendriaastal
liikmesriigid või muu maa
ilm, eelmisel kalendriaastal:

Kohaldamisala (filter)

Muutuja

(16) kandideerijate puudulikust asjakohasest töökogemusest tingitud raskused IKT-spetsialistide värbamisel eelmisel
kalendriaastal
(17) kandideerijate liiga kõrgetest palgaootustest tingitud raskused IKT-spetsialistide värbamisel eelmisel
kalendriaastal

Mõõtühik

ET

vi) tööstus- või teenindusrobo (18) ettevõttes kasutatavate tööstus- ja teenindusrobotite arv
teid omavate ettevõtete koh
ta:

L 258/36

Kohustuslik/vabatahtlik

Absoluutarvud, välja arvatud nende näitajate puhul, mis on seotud omavääringus väljendatud käibega (tuhandetes) või osatähtsusega (kogu)käibest

Hõlmatavad tegevusalad
NACE jaod C–J, L–N ja grupp 95.1
Hõlmatavad suurusklassid
Vähemalt kümne töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjaga ettevõtted. Alla kümne töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjaga ettevõtete kaasamine on
vabatahtlik.

Jaotused

Jaotus tegevusvaldkonna järgi
Riiklike koondandmete arvutamiseks:
— NACE jagude ja rühma tasandi koondandmed C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E
— NACE jaod: C, F, G, H, I, J, L, M, N
— NACE osad: 47, 55
— NACE osade koondandmed: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21 + 22 + 23, 24 + 25, 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33
— osade ja rühmade koondandmed: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1
Ainult Euroopa koondandmetes kasutamiseks
— NACE jaod: D, E
— NACE osad: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72, 79
— NACE grupp: 95.1
— NACE osade koondandmed: 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 22 + 23, 29 + 30, 31 + 32 + 33, 58 + 59 + 60, 62 + 63, 69 + 70 + 71,
73 + 74 + 75, 77 + 78 + 80 + 81 + 82
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Statistiline üldkogum

Suurusklass töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu alusel: 10+, 10–49, 50–249, 250+; vabatahtlik: 0–9, 0–1, 2–9
Andmeedastuse tähtpäev
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