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             REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1981/2003                2007/EES/9/17 

frá 21. október 2003 

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur 
Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar framkvæmdarþætti og 

tilreikningsaðferðir (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1177/2003 frá 16. júní 2003 um hagskýrslur 
Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) (1), einkum 
e-lið 2. mgr. 15. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Með reglugerð (EB) nr. 1177/2003 var settur sam-

eiginlegur rammi um kerfisbundna hagskýrslugerð 
Bandalagsins um tekjur og lífskjör sem tekur til 
samanburðarhæfra og viðeigandi þversniðs- og 
langsniðsgagna um tekjur og um umfang og sam-
setningu fátæktar og félagslegrar útilokunar, bæði á 
innlendum vettvangi og á vettvangi Evrópusambands-
ins. 

 
2) Samkvæmt e-lið 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 

1177/2003 eru framkvæmdaráðstafanir nauðsynlegar 
til að samræma aðferðir og skilgreiningar varðandi 
framkvæmdarþætti og tilreikningsaðferðir. 

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-
gerð, eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunar-
nefndarinnar. 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Framkvæmdarþættir, þ.m.t. kenninúmer heimila og 
kenninúmer einstaklinga, reglur og leiðbeiningar um notkun 
staðgöngu og tilreikningsaðferðir, skulu vera eins og mælt 
er fyrir um í viðaukanum. 

 

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 21. október 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Pedro SOLBES MIRA 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 298, 17.11.2003, bls. 23. Hennar 

var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2004 frá  
4. júni 2004 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
nr. 59, 25.11.2004, bls. 19. 

(1) Stjtíð. ESB L 165, 3.7.2003, bls. 1. 
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VIÐAUKI 
 

1. SKILGREININGAR 
 
Í þessari reglugerð gilda eftirfarandi skilgreiningar um langsniðsþátt hagskýrslna Evrópusambandsins um 
tekjur og lífskjör: 
 
a) Upphaflegt úrtak: úrtak heimila eða einstaklinga á þeim tíma sem það er valið til að taka það með í 

hagskýrslur Evrópusambandsins um tekjur og lífskjör. 
 
b) Úrtakseinstaklingar: allir heimilismenn eða hlutmengi heimilismanna í upphaflega úrtakinu sem hafa náð 

tilteknum aldri. 
 
c) Aldurstakmark fyrir skilgreiningu úrtakseinstaklinga: 

 
Í panilkönnun, sem spannar fjögur ár, skal aldurstakmarkið ekki vera hærra en 14 ár. Í löndum þar sem 
panilkönnun spannar fjögur ár og notað er úrtak heimilisfanga eða heimila skulu allir heimilismenn í 
upphaflega úrtakinu, sem eru 14 ára og eldri, teljast vera úrtakseinstaklingar. Í löndum, þar sem 
panilkönnun spannar fjögur ár og notað er úrtak einstaklinga, skal velja a.m.k. einn slíkan einstakling á 
hverju heimili. 
 
Framangreindur lágmarksaldur er hafður lægri ef panilkönnun spannar lengra tímabil. Ef panilkönnun 
varir lengur en átta ár skulu heimilismenn á öllum aldri í upphaflega úrtakinu vera úrtakseinstaklingar og 
börn, sem fæðast á því tímabili þegar móðirin er í panilkönnuninni, skulu talin með sem 
úrtakseinstaklingar. 
 

d) Úrtaksheimili: heimili með a.m.k. einum úrtakseinstaklingi. Hagskýrslur Evrópusambandsins um tekjur 
og lífskjör skulu, við söfnun eða samantekt ítarlegra upplýsinga, ná yfir úrtaksheimili ef a.m.k. einn 
úrtakseinstaklingur sem er 16 ára eða eldri býr þar. 

 
e) Aðrir íbúar heimilis (einstaklingar sem eru ekki í úrtakinu): allir núverandi íbúar úrtaksheimilis nema þeir 

sem eru skilgreindir hér að framan sem úrtakseinstaklingar. 
 
f) Núverandi heimilismenn: heimilismenn á þeim tíma þegar gögnum er safnað eða þau tekin saman. 

Skilyrði fyrir því að hægt sé að flokka einstakling sem heimilismann eru sett í I. viðauka við reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1980/2003(1) um skilgreiningar og uppfærðar skilgreiningar. 

 
g) Fyrrverandi heimilismaður: einstaklingur sem er ekki núverandi heimilismaður og var ekki skráður 

heimilismaður viðkomandi heimilis í fyrri bylgju en dvaldi þar í a.m.k. þrjá mánuði á 
tekjuviðmiðunartímabilinu. 

 
h) Óskipt heimili: 

 
Úrtaksheimili telst vera óskipt (heilt) ef það er áfram eitt heimili án þess að viðbótarheimili sé stofnað og 
án þess að það leysist upp, jafnvel þó að samsetning þess kunni að hafa breyst frá fyrri bylgju vegna 
dauðsfalla, flutnings heimilismanna eða vegna þess að aðrir íbúar þess hafa farið þaðan, aðrir bæst við 
eða vegna fæðinga. 
 

i) Upphaflegt heimili/sprotaheimili: 
 
Litið er svo á að úrtaksheimili úr bylgju x „skiptist“ ef úrtakseinstaklingar þess úr bylgju x hafa, í bylgju 
x+1, fasta búsetu á fleiri en einu einkaheimili innan innlendra svæða markþýðisins. 
 
Þegar heimili skiptist skal skilgreina eitt (og aðeins eitt) þeirra heimila, sem þá verða til, sem 
„upphaflegt“ heimili en eitt eða fleiri hinna kallast „sprotaheimili“. 
 
Nota skal eftirfarandi aðferð til þess að greina á milli „upphaflegra heimila“ og „sprotaheimila“: 
 
— hafi úrtakseinstaklingur úr bylgju x sama heimilisfang og í síðustu bylgju skal skilgreina heimili hans 

sem „upphaflegt“ heimili. Allir úrtakseinstaklingar, sem hafa flutt, stofna eitt eða fleiri 
„sprotaheimili“, 

 
 
(1)   Stjtíð. ESB L 298, 17.11.2003, bls. 1. 
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— ef enginn úrtakseinstaklingur hefur sama heimilisfang og í síðustu bylgju skal heimili þess 
úrtakseinstaklings, sem í síðustu bylgju var með lægsta einstaklingsnúmerið í skránni, teljast 
upphaflegt heimili. Sé þessi einstaklingur ekki lengur á lífi eða búi hann ekki lengur á einkaheimili 
innan innlends svæðis markþýðisins skal upphaflega heimilið teljast vera heimili 
úrtakseinstaklingsins með lægsta einstaklingsnúmerið. 

 
j) Samruni: 
 

Úrtakseinstaklingar frá mismunandi úrtaksheimilum úr fyrri bylgju stofna nýtt heimili saman. 
 

Um þversniðs- og langsniðsþátt hagskýrslna Evrópusambandsins um tekjur og lífskjör gildir eftirfarandi 
skilgreining: 

 
k) Einstaklingsnúmer: það númer sem einstaklingur fær í „heimilisskránni“ í fyrsta sinn sem hann er skráður 

sem heimilismaður. Í þversniðsþættinum og undir nýjum heimilum í langsniðsþættinum skal það 
samsvara stöðu einstaklingsins í „heimilisskránni“. 

 
2. KENNINÚMER EINSTAKLINGA OG HEIMILA 
 
2.1. Kenninúmer heimilis 
 

1. Í þversniðsþættinum er fast kenninúmer (ID) heimilisins raðtala. 
 

2. Í langsniðsþættinum er kenninúmer heimilis sett saman úr heimilisnúmeri og númeri sprotaheimilis. 
Heimilisnúmerið er raðtala. Númer sprotaheimilis hefur alltaf gildið „00“ fyrir fyrstu bylgju. 

 
Ef heimilið er áfram óskipt heldur það heimilisnúmerinu og númeri sprotaheimilis frá einni bylgju til þeirrar 
næstu. 

 
Verði til sprotaheimili heldur upphaflega heimilið heimilisnúmeri og númeri sprotaheimilis frá einni bylgju til 
þeirrar næstu. Hin heimilin, þ.e. sprotaheimilin, halda sama heimilisnúmerinu en fá næsta lausa, staka 
raðnúmer fyrir sprotaheimili. 

 
Við samruna tveggja úrtaksheimila skal nýja heimilið, haldi það fyrra heimilisfangi, halda heimilisnúmerinu 
og númeri þess sprotaheimilis sem hafði þetta heimilisfang í fyrri bylgju. Ef nýja heimilið hefur nýtt 
heimilisfang skal nota heimilisnúmer og númer sprotaheimilis þess úrtakseinstaklings sem þá er með lægsta 
einstaklingsnúmerið í „heimilisskránni“. 

 
2.2. Kenninúmer einstaklings  
 

1  Í þversniðs- og langsniðsþáttunum er kenninúmer einstaklings samsett úr kenninúmeri heimilis og 
einstaklingsnúmeri. 

 
2. Í langsniðsþættinum er einstaklingsnúmer nýs einstaklings á heimili búið til með því að bæta tölunni „1“ 

við hæsta einstaklingsnúmerið, sem er notað öll könnunarárin, og við kenninúmer heimilisins. 
 

3. Í langsniðsþættinum skal kenninúmer heimilis vera kenninúmer þess heimilis þar sem einstaklingur 
kemur fyrst fyrir í panilkönnun. 

 
4. Í langsniðsþættinum skal fastsetja sama kenninúmer einstaklings fyrir allan þann tíma sem einstaklingur 

er þátttakandi í könnuninni. 
 
3. UPPLÝSINGAR SEM BER AÐ SAFNA 
 

1. Á upphaflegu heimili skal safna öllum tilskildum upplýsingum um núverandi heimilismenn, 
grunnupplýsingum um fyrrverandi heimilismenn og grunnupplýsingum um heimilismenn úr fyrri bylgju 
sem eru ekki lengur heimilismenn. 

 
2. Á sprotaheimili skal einungis safna öllum tilskildum upplýsingum um núverandi heimilismenn. 
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3. Allar tilskildar upplýsingar um núverandi heimilismenn, grunnupplýsingar um fyrrverandi heimilismenn 
og grunnupplýsingar um heimilismenn úr fyrri bylgju, sem eru ekki lengur heimilismenn, eru settar fram 
í skránni yfir aðalmarkbreytur í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1983/2003 (1). 

 
4. Ef úrtakseinstaklingur er þátttakandi í könnun lengur en í eitt ár skal afla um það upplýsinga hvort hann 

hefur sama heimilisfang eða það hefur breyst milli ára.  
 
 

4. SVARANDI HEIMILISSPURNINGALISTA 
 

1. Einn eða fleiri heimilismenn, sem rætt er við, skulu veita upplýsingar er varða allt heimilið og almennar 
upplýsingar um hvern heimilismann. Velja skal svaranda fyrir heimili samkvæmt eftirfarandi forgangi: 

 
— Forgangur 1: sá einstaklingur sem ber ábyrgð á íverustaðnum. 

 
— Forgangur 2: sá heimilismaður, 16 ára eða eldri, sem er best til þess fallinn að veita upplýsingarnar. 

 
2. Fyrir aðra og síðari bylgjur langsniðsþáttar hagskýrslna Evrópusambandsins um tekjur og lífskjör skal 

velja svaranda fyrir heimili samkvæmt eftirfarandi skrá um forgang: 
 

— Forgangur 1: svarandi fyrir heimilið í síðustu bylgju. 
 

— Forgangur 2: „úrtakseinstaklingur“, 16 ára eða eldri, og skal sá einstaklingur hafa forgang sem ber 
ábyrgð á íverustaðnum eða er best til þess fallinn að veita upplýsingarnar. 

 
— Forgangur 3: „einstaklingur sem er ekki í úrtakinu“, 16 ára eða eldri. 

 
5. FRAMKVÆMD AÐ ÞVÍ ER VARÐAR ÚRTAK 
 

1. Hvert aðildarríki skal fylgja viðeigandi verklagsreglum og sínum „bestu starfsvenjum“ til þess að ná fram 
hámarkssvarhlutfalli. Í viðtalskönnunum skal hringja a.m.k. þrisvar áður en litið er svo á að heimili eða 
einstaklingur hafi ekki svarað, nema afgerandi ástæður séu fyrir því að það sé ekki hægt (t.d. að samstarfi 
sé staðfastlega neitað, að kringumstæður stofni öryggi viðmælanda í hættu o.s.frv.). 

 
2. Hagskýrslur Evrópusambandsins um tekjur og lífskjör skulu byggjast á vali líkindaúrtaks og framkvæmd 

með tilliti til þess. Alla jafna skulu þær einingar sem eru kannaðar vera nákvæmlega þær sömu og valdar 
voru í þessum tilgangi í samræmi við úrtakssniðið, þ.e. ekki má nota aðrar einingar í þeirra stað. 

 
3. Halda skal skýrslur um niðurstöður um hvert heimili og þann einstakling sem er valinn í úrtakið og gera 

greinarmun á (i) hæfum einingum sem verið er að kanna, (ii) hæfum einingum sem verða ekki kannaðar, 
(iii) völdum einingum, sem ekki töldust hæfa könnuninni, og (iv) einingum sem hafa ekki verið kannaðar 
vegna þess að ekki var hægt að ákveða hvort þær voru hæfar. Skrá skal ástæður þess að ekki tekst að 
kanna hæfar einingar og tilgreina a.m.k. helstu flokka, t.d. að ekki náist í viðkomandi, hann neiti eða sé 
ekki fær um að svara (s.s. vegna veikinda). Enn fremur skal skrá aðstæður eininga sem teljast óhæfar eða 
eru í óvissuflokki m.t.t. hæfis. 

 
4. Takmarka skal notkun staðgengla eins og unnt er fyrir einstaklingsbundnar tekjubreytur og fyrir hverja 

breytu sem er nauðsynleg fyrir a.m.k. einn heimilismann sem er 16 ára eða eldri. 
 

5. Í þversniðsþættinum og á fyrsta ári hverrar panilkönnunar, sem myndar langsniðsþáttinn, má einungis 
leyfa stýrða staðgöngu ef svarhlutfallið fer niður fyrir 60% og eitt af eftirfarandi liggur fyrir: 

 
— ekki næst í heimilisfang vegna þess að það finnst ekki eða aðgangur fæst ekki að því, 

 
— samband næst við heimilisfang en viðtali er ólokið vegna þess að heimilisfólk neitar samstarfi, allt 

heimilisfólk er tímabundið að heiman eða ekki fært um að svara. 
 
 
 
 
 
(1)   Stjtíð. ESB L 298, 17.11.2003, bls. 34. 
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Ekki skal leyfa neina staðgöngu fyrir aðra og síðari bylgjur panilkönnunar í langsniðsþættinum. 
 

Viðhafa skal sérstök vinnubrögð til að tryggja að staðgönguferlinu sé stýrt eins og hægt er. Það felur í sér að 
notað er snið sem tryggir að staðgenglar séu valdir þannig að þeir samsvari staðgöngueiningunum náið m.t.t 
mikilvægra eiginleika. Staðgöngur skulu því aðeins leyfðar að sérstök viðleitni hafi verið sýnd í því að tala 
um fyrir þeim sem hafa neitað og að með kerfisbundnum hætti hafi verið reynt að ná sambandi við aðra sem 
hafa ekki svarað. Í stað heimilis skal ekki setja annað heimili sem er ekki úrtaksheimili en hefur sama 
heimilisfang. 

 
 
6. LENGD OG TÍMASETNING KÖNNUNAR 
 
 

1. Takmarka skal tímabilið frá lokum tekjuviðmiðunartímabilsins þar til viðtal er tekið við hlutaðeigandi 
svaranda við átta mánuði svo sem framast er unnt. Þetta gildir bæði um úrtak heimila og einstaklinga, án 
tillits til þess hvort viðmiðunartímabilið er fastsett sem almanaksdagar fyrir allt úrtakið eða er breytilegt 
viðmiðunartímabil, ákveðið út frá tímasetningu viðtalsins fyrir heimilið eða einstaklinginn. 

 
2. Þrátt fyrir 1. mgr. skal takmarka tímabilið frá lokum tekjuviðmiðunartímabilsins þar til viðtal er tekið 

varðandi núverandi breytur við tólf mánuði ef tekjubreyturnar eru teknar úr skrám. 
 
3. Ef öllum gögnum er safnað með viðtölum á vettvangi og fast tekjuviðmiðunartímabil notað skal 

takmarka heildartíma gagnasöfnunar fyrir úrtakið við fjóra mánuði svo sem framast er unnt. 
 
4. Ef gögnum er safnað með viðtölum á vettvangi, notað er breytilegt tekjuviðmiðunartímabil og vettvangs-

vinnan varir lengur en þrjá mánuði skiptist samanlagt árlegt úrtak nokkurn veginn jafnt milli mánaða í 
vettvangsvinnu. Í því tilviki skal öll vettvangsvinnan fyrir þversniðsþáttinn og hverja bylgju langsniðs-
þáttarins ekki vara lengur en tólf mánuði. 

 
5. Fyrir langsniðsþáttinn skal reynt að láta söfnun eða samantekt gagna um tiltekna einingu (heimili eða 

einstakling), sem fram fer milli tveggja bylgna, ekki vara lengur eða skemur en tólf mánuði. 
 
 
7. TILREIKNINGSAÐFERÐIR 
 
 
7.1. Tegundir gagna sem vantar 
 

1. Þekjuskekkjur og skekkjur við val á úrtaki: t.d. ef einingar í markþýði eru ekki í úrtaksrammanum eða 
líkur á vali einingar raskist eða aðrar skekkjur eru í vali á úrtaki. 

 
2. Brottfall einingar: þegar upplýsingar vantar frá heilum einingum (heimilum og/eða einstaklingum) sem 

völdust í úrtakið. 
 
3. Brottfall einingar að hluta til: þær aðstæður þegar búið er að kanna suma en ekki alla hæfa heimilismenn 

sem hafa verið valdir í einstaklingsviðtal. 
 
4. Brottfall liða: þær aðstæður þegar úrtakseining hefur verið könnuð en ekki hafa fengist allar nauðsynlegar 

upplýsingar 
 
 
7.2. Eiginleikar tilreikningsaðferða 
 
 

Að því er gögnin varðar koma tvær aðferðir (sem hægt er að nota saman) til greina: 
 
— Tilreikningur: upplýsingar sem vantar eru áætlaðar á grundvelli tölfræðilegra tengsla innan 

gagnasafnsins. 
 
— Reiknilíkön: notuð eru tengsl og upplýsingar sem liggja utan gagnasafnsins. 



Nr. 9/404  22.2.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

Með þeirri aðferð sem beitt er á gögnin skulu breytingar á og samsvörun breytna haldast. Aðferðir, þar sem 
„skekkjuþættir“ eru teknir með í tilreiknuðu gildin, skulu teknar fram yfir aðferðir þar sem áætlað gildi er 
einungis tilreiknað. 
 
Aðferðir, þar sem tillit er tekið til samsvörunar (eða annarra eiginleika við samdreifingu á breytum), skulu 
teknar fram yfir jaðaraðferð eða einvíða aðferð. 
 

 
 
 


