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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 81/2013 

av 29. januar 2013 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2011 med hensyn til mikrodatafilene for 

oversending av data(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 692/2011 av 6. juli 2011 om europeisk statistikk over 

turisme(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Innføring av et oppdatert klassifiseringssystem som tar 

hensyn til utviklingen og endringene på 

utdanningsområdet, er av vesentlig betydning for 

Kommisjonens løpende arbeid med å sikre relevant 

europeisk statistikk. 

2)  De forente nasjoners organisasjon for utdanning, 

vitenskap og kultur (Unesco) har revidert den versjonen 

av den internasjonale standard for utdanningsgruppering 

(ISCED) som hittil er blitt brukt (ISCED 1997), for å 

sikre at den er i samsvar med utviklingen i politikk og 

strukturer på området utdanning og opplæring. 

3)  For at utdanningsstatistikk skal være internasjonalt 

sammenlignbar, må medlemsstatene og institusjonene i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 30.1.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2013 av  

3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 

31.10.2013, s. 71. 

(1) EUT L 192 av 22.7.2011, s. 17. 

Den europeiske union bruke utdanningsklassifiseringer 

som er i samsvar med den reviderte internasjonale 

standard for utdanningsgruppering av 2011 (ISCED 

2011), som ble vedtatt av Unesco-medlemsstatene på 

deres 36. generalkonferanse i november 2011. 

4)  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1051/2011(2) bør derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske 

statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1051/2011 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

  

(2) EUT L 276 av 21.10.2011, s. 13. 

2017/EØS/51/83 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 29. januar 2013 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2011 skal beskrivelsen av kolonne 80 (Utdanningsnivå) lyde: 

Kolonne Identifikator Beskrivelse Filter/merknader 

«80  Utdanningsnivå Frivillig variabel; dersom den ikke 

oversendes: kode = blank» 

 1 Ungdomsskoleutdanning eller lavere (nivå 0-2 i 

ISCED 2011) 

 

 2 Videregående utdanning og utdanning mellom 

videregående nivå og universitets- og 

høyskolenivå (nivå 3 og 4 i ISCED 2011) 

 

 3 Høyere utdanning (nivå 5-8 i ISCED 2011)  

 


