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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2256 

av 4. desember 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1983/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over 

primærmålvariabler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 

inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det opprettet en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk 

over inntekter og levekår. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1983/2003(2) ble listen over primærmålvariabler, kodene for disse variablene og det 

tekniske formatet for dataoverføring for EU-SILC vedtatt. 

3) På sitt møte 7. og 8. juni 2010 besluttet Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse- og forbrukersaker at midtveiseva-

lueringen av det overordnede EU-målet som skal nås i 2015, også bør omfatte en gjennomgåelse av indikatorene der det 

tas hensyn til den økonomiske utviklingen og forbedrede måleinstrumenter. 

4) Som følge av dette ble det ved kommisjonsforordning (EU) nr. 112/2013(3) og (EU) nr. 67/2014(4) fastsatt nye variabler 

for å måle materielle mangler blant husholdninger og enkeltpersoner (voksne) i listen over sekundærmålvariabler som 

det skal innsamles data for i 2014 og 2015. 

5) Det er også nødvendig å tilpasse listen over primærmålvariabler til framtidige datainnsamlinger. Dette innebærer å 

fjerne foreldede variabler og legge til nye variabler til vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1983/2003. Disse 

punktene er valgt for å oppnå en robust måling av materielle mangler etter to grundige statistiske analyser basert på data 

samlet inn i EU-SILC i 2009 og 2013. 

6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1983/2003 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1983/2003 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 5.12.2015, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 

19.10.2017, s. 30. 

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1983/2003 av 7. november 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over primærmålvariabler (EUT L 298 

av 17.11.2003, s. 34). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 112/2013 av 7. februar 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2014 over sekundærmålvariabler 

for materielle mangler (EUT L 37 av 8.2.2013, s. 2). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 67/2014 av 27. januar 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2015 over sekundærmålvariabler 

for sosial og kulturell deltaking og materielle mangler (EUT L 23 av 28.1.2014, s. 1). 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 4. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1983/2003 gjøres følgende endringer: 

1.  I avsnittet «Husholdningsdata – Sosial utstøting – Ikke-monetære indikatorer på mangler i husholdningen, inkludert 

problemer med å få endene til å møtes, omfang av gjeld og påtvunget mangel på livsnødvendigheter» gjøres følgende 

endringer: 

a)  følgende variabler utgår: 

Komponent Variabel Kode Målvariabel 

«X,L HS070 

1 

2 

3 

Har du telefon (inkludert mobiltelefon)? 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 HS070_F – 1 

1 

Mangler 

Variabelen er angitt 

X,L HS080 

1 

2 

3 

Har du fargefjernsyn? 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 HS080_F – 1 

1 

Mangler 

Variabelen er angitt» 

og 

«X,L HS100 

1 

2 

3 

Har du vaskemaskin? 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 HS100_F – 1 

1 

Mangler 

Variabelen er angitt» 

b)  Etter variablene HS150 og HS150_F tilføyes følgende variabler: 

Komponent Variabel Kode Målvariabel 

«X,L HD080 

1 

2 

3 

Bytter ut utslitte møbler 

Ja 

Nei – husholdningen har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 HD080_F 1 

– 1 

Variabelen er angitt 

Mangler» 

  



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/359 

 

2.  Mellom avsnittet «Personopplysninger – Grunnleggende data – Demografiske data (16+)» og avsnittet «Personopplys-

ninger – Utdanning – Utdanning, inkludert høyeste oppnådde ISCED-nivå» innsettes nytt avsnitt «Personopplysninger – 

Sosial utstøting – Ikke-monetære indikatorer på individuelle mangler»: 

Komponent Variabel Kode Målvariabel 

Personopplysninger Sosial utstøting 

IKKE-MONETÆRE INDIKATORER PÅ INDIVIDUELLE MANGLER 

X,L PD020 

1 

2 

3 

Bytter ut utslitte klær med nye (ikke brukte) 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 PD020_F 1 

– 1 

– 3 

Variabelen er angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

X,L PD030 

1 

2 

3 

Har to par sko i riktig størrelse (inkludert ett par helårssko) 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 PD030_F 1 

– 1 

– 3 

Variabelen er angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

X,L PD050 

1 

2 

3 

Treffer venner/familie (slektninger) til en drink/et måltid minst en gang 

i måneden 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 PD050_F 1 

– 1 

– 3 

Variabelen er angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

X,L PD060 

1 

2 

3 

Deltar regelmessig i en fritidsaktivitet 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 
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Komponent Variabel Kode Målvariabel 

 PD060_F 1 

– 1 

– 3 

Variabelen er angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

X,L PD070 

1 

2 

3 

Bruker litt penger på seg selv hver uke 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 PD070_F 1 

– 1 

– 3 

Variabelen er angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

X,L PD080 

1 

2 

3 

Internett-tilknytning til privat bruk i hjemmet 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 PD080_F 1 

– 1 

– 3 

Variabelen er angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver» 

 


