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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 c-lið 2. mgr. 15. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 1177/2003 er settur sameiginlegur 
rammi um kerfisbundna hagskýrslugerð Bandalagsins
um tekjur og lífskjör sem tekur til samanburðarhæfra
og tímanlegra þversniðs- og langsniðsgagna um tekjur
og sem tekur til umfangs og samsetningar fátæktar
og félagslegrar útilokunar á innlendum vettvangi og á
vettvangi Evrópusambandsins.

2) Vegna inngöngu nýrra aðildarríkja í Evrópubandalagið
1. maí 2004 hefur reglugerð (EB) nr. 1177/2003 verið
breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1553/2005 (2), til að aðlaga stærð raunúrtaka og til að
gefa nýjum aðildarríkjum tíma til að aðlaga viðeigandi
kerfi sín að samræmdum aðferðum og skilgreiningum
sem notaðar eru við samantekt hagskýrslna Bandalagsins.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 118, 3.5.2006, bls. 3. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 136/2006 frá 27. október 
2006 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 64, 21.12.2006,  
bls. 8. 

(1) Stjtíð. ESB L 165, 3.7.2003, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1553/2005 (Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 6).

(2) Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 6.

3) Enn fremur virðast nokkur hinna nýju aðildarríkja, sem og 
nokkur aðildarríki sem nú þegar eru í Bandalaginu, þurfa
lengri tíma til að afhenda öll gögn um vergar tekjur eins
og tilgreint er í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1980/2003 (3).

4) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1980/2003 til sam-
ræmis við það.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað fyrsta undirliðar 3. liðar II. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 1980/2003 komi eftirfarandi:

„Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. eru Grikkland, Spánn, Frakkland, 
Ítalía, Portúgal, Pólland og Lettland undanþegin því að afhenda 
gögn um vergar tekjur fyrir fyrsta árið sem aðgerðin stendur. 
Þessi lönd skulu þó afhenda þessi gögn eins fljótt og auðið er 
og eigi síðar en 2007.“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

(3) Stjtíð. ESB L 298, 17.11.2003, bls. 1.

2016/EES/05/50REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 676/2006

frá 2. maí 2006

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1980/2003 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC)  

að því er varðar skilgreiningar og uppfærslu á skilgreiningum (*)

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 2. maí 2006.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Joaquín ALMUNIA

framkvæmdastjóri.

____________




