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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1322/2007

frá 12. nóvember 2007

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 458/2007 um evrópskt kerfi 
samþættra hagskýrslna um félagslega vernd (ESSPROS) að því er varðar viðeigandi snið til 

sendinga, niðurstöður sem á að senda og gæðamælingarviðmið fyrir grunnkerfi evrópsks kerfis 
samþættra hagskýrslna um félagslega vernd og viðhengi um lífeyrisþega (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 458/2007 frá 25. apríl 2007 um evrópskt kerfi samþættra 
hagskýrslna um félagslega vernd (ESSPROS) (1), einkum 
1.–2. mgr. 7. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 458/2007 er komið á samræmdri 
aðferðafræði sem nota á við samantekt hagskýrslna á 
sambærilegum grunni til hagræðis fyrir Bandalagið og 
tímamörk fyrir sendingu og miðlun hagskýrslna sem 
teknar eru saman í samræmi við evrópskt kerfi samþættra 
hagskýrslna um félagsvernd.

2) Breyta ætti, skv. 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 458/2007, framkvæmdarráðstöfunum sem varða snið 
gagnaskila, niðurstöðum sem senda skal og gæðamæl- 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 294, 13.11.2007, bls. 5. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/2008 frá 14. mars 
2008 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 42, 10.7.2008, 
bls. 25.

(1) Stjtíð. ESB L 113, 30.4.2007, bls. 3.

 ingar viðmiðunum fyrir grunnkerfi evrópsks kerfis sam-
þættra hagskýrslna um félagsvernd (ESSPROS) og 
viðhengi um lífeyrisþega.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Framkvæmdarráðstafanirnar, sem krafist er skv. 2. mgr. 7. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 458/2007, að því er varðar grunnkerfi 
evrópsks kerfis samþættra hagskýrslna um félagsvernd 
(fyrir megindleg gögn og eigindlegar upplýsingar eftir 
félagsverndarkerfum og sundurliðaðar bætur) og að því er 
varðar viðhengi um lífeyrisþega, skulu vera eins og mælt er 
fyrir um í I. og II. viðauka.

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 12. nóvember 2007.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Joaquín ALMUNIA

 framkvæmdastjóri.

 2015/EES/74/04
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I. VIÐAUKI

VIÐEIGANDI SNIÐ TIL SENDINGA OG NIÐURSTÖÐUR SEM Á AÐ SENDA

1. VIÐEIGANDI SNIÐ TIL SENDINGA OG NIÐURSTÖÐUR SEM Á AÐ SENDA Í TENGSLUM VIÐ 
GRUNNKERFI EVRÓPSKS KERFIS SAMÞÆTTRA HAGSKÝRSLNA UM FÉLAGSVERND

1.1.  Skrá yfir félagsverndarkerfi

 Eftirfarandi upplýsingar verður að leggja fram í staðlaðri töflu:

1)  raðnúmer til að auðkenna hvert kerfi,

2)  heiti hvers kerfis,

3)  skammstöfun á heitinu (valkvætt),

4)  flokkun kerfanna sem byggist á viðmiðunum fimm sem sett eru fram í ESSPROS-handbókinni sem 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samdi í samvinnu við aðildarríkin.

1.2.  Megindleg gögn

 ESSPROS-spurningalistinn um megindleg gögn tekur til greiðenda, útgjalda og sundurliðaðra bóta.

1.2.1. Skipulagning gagna

 Gögnin verða að vísa til einhvers þeirra almanaksára sem senda á upplýsingar um (í samræmi við I. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 458/2007 um evrópskt kerfi samþættra hagskýrslna um félagslega vernd (ESSPROS)).

 Staðlaða taflan fyrir árleg gögn er sett upp á eftirfarandi hátt:

– línurnar samsvara sundurliðaðri flokkun á greiðendum, útgjöldum og bótum,

– dálkarnir samsvara félagsverndarkerfunum sem skráð eru í töflunni „skrá yfir félagsverndarkerfi“ (einn 
dálkur fyrir hvert kerfi og einn dálkur fyrir samtölu allra kerfa),

– ef bæta á við nýju kerfi skal það gert með því að bæta nýjum dálki við töfluna.

1.2.2. Gögn sem á að senda

 Leggja verður fram gögn í gjaldmiðli hvers ríkis fyrir hvert ár á stigi grunnliðarins; leggja verður fram mjög 
ítarleg gögn fyrir hvert félagsverndarkerfi um sig (heildarniðurstöðurnar reiknast sjálfkrafa með formúlum).

1.2.3. Uppsláttarhandbók

 Mælt er fyrir um þá sundurliðuðu flokkun sem nota skal við framlagningu gagna í 1. viðbæti við ESSPROS-
handbókina sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samdi í samvinnu við aðildarríkin.

1.3.  Eigindlegar upplýsingar eftir félagsverndarkerfum og sundurliðuðum bótum

 ESSPROS-spurningalistinn fyrir eigindlegar upplýsingar tekur til þeirra sviða sem eru tilgreind í 2. viðbæti við 
ESSPROS-handbókina sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samdi í samvinnu við aðildarríkin.

1.3.1. Skipulagning gagna

 Gögnin verða að vísa til einhvers þeirra almanaksára sem senda á upplýsingar um (í samræmi við I. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 458/2007 um evrópskt kerfi samþættra hagskýrslna um félagslega vernd (ESSPROS)).

 Um er að ræða eftirfarandi upplýsingar:

– upplýsingar sem skipta máli fyrir öll félagsverndarkerfi sem starfa í landinu,

– sértækar upplýsingar fyrir hvert félagsverndarkerfi.
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1.3.2. Upplýsingar sem á að senda

 Aðildarríkin verða að leggja fram eða uppfæra eigindlegar upplýsingar um hvert félagsverndarkerfi og um allar 
sundurliðaðar bætur.

1.3.3. Uppsláttarhandbók

 Mælt er fyrir um þær ítarlegu upplýsingar sem á að senda í 2. viðbæti við ESSPROS-handbókina sem 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samdi í samvinnu við aðildarríkin.

2. VIÐEIGANDI SNIÐ TIL SENDINGA OG NIÐURSTÖÐUR SEM Á AÐ SENDA FYRIR VIÐHENGI UM 
LÍFEYRISÞEGA

ESSPROS-spurningalistinn um lífeyrisþega er stöðluð tafla.

2.1.  Skipulag gagna

 Gögnin verða að vísa til einhvers þeirra almanaksára sem senda á upplýsingar um (í samræmi við I. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 458/2007 um evrópskt kerfi samþættra hagskýrslna um félagslega vernd (ESSPROS)).

 Staðlaða taflan fyrir árleg gögn er sett upp á eftirfarandi hátt:

– Línurnar samsvara flokkum lífeyrisþega sem byggjast á flokkuninni í 3. viðbæti við ESSPROS-
handbókina sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samdi í samvinnu við aðildarríkin,

– dálkarnir samsvara félagsverndarkerfum sem hafa a.m.k. einn flokk lífeyrisþega.

2.2.   Gögn sem á að senda

Leggja verður fram gögn um lífeyrisþega fyrir hvert ár.

Spurningalisti

Spurningalistinn er tafla sem aðeins á að fylla út að því er varðar bætur sem fela í sér útgjöld í hlutaðeigandi 
landi. Ef nýtt kerfi er sett á laggirnar má bæta því við og halda sama sniðinu. Sérstakt gagnasöfnunarblað er 
fyrir hvert land og/eða ár. 

Viðmiðunardagsetning

Söfnun stöðutalna fyrir ár N vísar til fjölda lífeyrisþega við lok almanaksársins.

Gögn um kyn

Gögn um lífeyrisþega skulu sundurliðuð eftir kyni. Þessi gögn eru aðeins skyldubundin fyrir niðurstöðutölu 
allra félagsverndarkerfa.

_______
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II. VIÐAUKI

GÆÐAMÆLINGARVIÐMIÐ

1.  GÆÐAMÆLINGARVIÐMIÐ FYRIR GRUNNKERFI EVRÓPSKS KERFIS SAMÞÆTTRA HAG-
SKÝRSLNA UM FÉLAGSVERND

1.1.   Nákvæmni og áreiðanleiki

1.1.1.  Að því er varðar megindleg gögn

1.1.1.1. U m f a n g  g a g n a l i n d a

Aðildarríki skulu láta í té upplýsingar um:

– tegundir heimilda sem eru notaðar: skrár eða aðrar stjórnsýsluheimildir, kannanir, mat, o.s.frv.,

– skýrslur um vandamál (þ.m.t. tafir) sem leiða til mats á gögnum,

– kerfin sem mismunandi gerðir heimilda taka til,

– ef við á, bæturnar sem mismunandi tegundir heimilda (ef víxlheimildir eru notaðar, t.d. kannanir á 
launakostnaði) varða.

1.1.1.2. A ð f e r ð a f r æ ð i  o g  f o r s e n d u r  s e m  e r u  n o t a ð a r  v i ð  m a t i ð

  Aðildarríki skulu láta í té upplýsingar um:

– mat vegna félagsverndarkerfa sem engin gögn eru tiltæk um,

– mat vegna tekna, útgjalda og sundurliðaðra bóta sem vantar:

a) ef gögn vantar alveg,

b) ef sundurliðun fyrir eina tegund bóta eða hóp bóta vantar (t.d. sundurliðun einnar tegundar bóta í 
tekjutengdar bætur og ótekjutengdar bætur eða sundurliðun bóta í reiðufé fyrir tiltekið verksvið í 
nokkrar sundurliðaðar tegundir bóta).

1.1.1.3. E n d u r s k o ð u n  h a g t a l n a

  Aðildarríki skulu láta í té upplýsingar um:

– breytingar á gagnalindum sem notaðar eru,

– breytingar á aðferðum sem notaðar eru til að meta gögn,

– endurskoðun gagna vegna leiðréttinga með viðurkenndum aðferðum (t.d. breytinga á þjóðhagsreikningum),

– endurskoðun gagna vegna tiltækileika lokahagskýrslna,

– endurskoðun gagna vegna gæðaeftirlits.

1.1.2.  Að því er varðar eigindlegar upplýsingar

  Á ekki við.

1.2.   Samanburðarhæfi

1.2.1.  Að því er varðar megindleg gögn

  L a n d f r æ ð i l e g t  s a m a n b u r ð a r h æ f i

  Til að gera Hagstofa Evrópusambandsins kleift að meta samanburðarhæfi milli landa verða aðildarríkin að 
leggja fram upplýsingar um:

– umfangið með tilliti til félagsverndarkerfa,
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– umfangið með tilliti til greiðenda, útgjalda og sundurliðaðra bóta,

– tilvik, í formi tæmandi skrár, þar sem ESSPROS-aðferðafræðinni er ekki beitt.

1.2.2.  Að því er varðar eigindlegar upplýsingar

Á ekki við.

2. GÆÐAMÆLINGARVIÐMIÐ FYRIR VIÐHENGI UM LÍFEYRISÞEGA

2.1.  Nákvæmni og áreiðanleiki

2.1.1. Umfang gagnalinda

 Aðildarríki skulu láta í té upplýsingar um:

– tegundir heimilda sem eru notaðar: skrár eða aðrar stjórnsýsluheimildir, kannanir, mat, o.s.frv.,

– skýrslur um vandamál (þ.m.t. tafir) sem leiða til mats á gögnum,

– kerfin sem mismunandi gerðir heimilda taka til.

2.1.2.  Aðferðafræði og forsendur sem eru notaðar við meðferð tvítalningar og við mat

 Aðildarríki skulu láta í té upplýsingar um:

– mat vegna kerfa sem engin gögn eru tiltæk um,

– meðferð tvítalningar:

a) fyrir lífeyrisflokk innan eins félagsverndarkerfis,

b) milli félagsverndarkerfa (lífeyrisflokkur fyrir öll kerfi),

c) milli ótekjutengdra bótaflokka og tekjutengdra bótaflokka,

d) milli samsafnaðra flokka.

2.1.3. Endurskoðun hagtalna

 Aðildarríki skulu láta í té upplýsingar um:

– breytingar á gagnalindum sem notaðar eru,

– breytingar á aðferðum sem notaðar eru til að meta gögn,

– endurskoðun gagna vegna tiltækileika lokahagskýrslna,

– endurskoðun gagna vegna gæðaeftirlits.

2.2.  Samanburðarhæfi

 Landfræðilegt samanburðarhæfi

 Til að gera Hagstofa Evrópusambandsins kleift að meta samanburðarhæfi milli landa verða aðildarríkin að 
leggja fram upplýsingar um:

– umfangið með tilliti til félagsverndarkerfa,

– umfangið með tilliti til lífeyrisþega,

– tilvik, í formi tæmandi skrár, þar sem ESSPROS-aðferðafræðinni er ekki beitt.
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3. TÍMAÁÆTLUN FYRIR GERÐ GÆÐASKÝRSLNANNA

3.1.  Að því er varðar grunnkerfið

 Gæðaskýrslurnar um grunnkerfið eru árlegar. Senda skal Hagstofu Evrópusambandsins skýrsluna fyrir árið N 
fyrir lok september á ári N+2. Hagstofa Evrópusambandsins gerir, á þessum grundvelli, samsteypta útgáfu af 
þessum skýrslum og miðlar henni fyrir lok desember á ári N+2.

3.2.  Að því er varðar viðhengi um lífeyrisþega

 Gæðaskýrslurnar um viðhengi um lífeyrisþega eru árlegar. Senda skal Hagstofu Evrópusambandsins skýrsluna 
fyrir árið N fyrir lok ágúst á ári N+2. Hagstofa Evrópusambandsins gerir, á þessum grundvelli, samsteypta 
útgáfu af þessum skýrslum og miðlar henni fyrir lok nóvember á ári N+2.

______________________




