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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 54/1157

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 328/2011

2014/EES/54/11

frá 5. apríl 2011
um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1338/2008 um hagskýrslur
Bandalagsins um lýðheilsu og heilbrigði og öryggi á vinnustað, að því er varðar tölfræðigögn um
dánarorsakir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1338/2008 frá 16. desember 2008 um hagskýrslur Bandalagsins um lýðheilsu og heilbrigði og öryggi á vinnustað (1),
einkum 1. mgr. 9. gr.,

Evrópskar hagskýrslur á sviði „dánarorsaka“ skulu ná yfir öll
skráð dauðsföll og andvanafæðingar í hverju aðildarríki og
greina á milli heimilisfastra einstaklinga og annarra íbúa.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
2. gr.
1)

2)

3)

4)

Með reglugerð (EB) nr. 1338/2008 er settur sameiginlegur rammi fyrir kerfisbundna hagskýrslugerð í Evrópu
um lýðheilsu og heilbrigði og öryggi á vinnustað.

Samkvæmt
1. mgr.
9. gr.
reglugerðar
(EB)
nr. 1338/2008
eru
framkvæmdarráðstafanir
nauðsynlegar til að tilgreina þau gögn og lýsigögn sem
veita á um dánarorsakir, sem falla undir III. viðauka við
þá reglugerð og til að ákveða viðmiðunartímabilin og
tíðni afhendinga á þessum gögnum.

Meðhöndla ætti trúnaðargögn, sem aðildarríki senda
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins),
í samræmi við meginreglu um trúnaðarkvaðir í
hagskýrslum, eins og mælt er fyrir um í reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 frá
11. mars 2009 um evrópskar hagskýrslur (2) og í
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001
frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum
við vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar
Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra
upplýsinga (3).

Kostnaðar- og ábatagreining hefur farið fram og verið
metin í samræmi við 6. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1338/2008.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka eins og hér
segir:

a) „dauði“: varanlegt hvarf allra vísbendinga um líf á
einhverjum tíma eftir að lifandi fæðing hefur átt sér stað
(stöðvun á lífsnauðsynlegri starfsemi eftir fæðingu án
möguleika á endurlífgun). Skilgreining þessi undanskilur
andvanafæðingar,

b) „andvanafæðing“: fósturdauði, nánar tiltekið dauði fósturs
fyrir fullkominn aðskilnað frá móður, án tillits til
tímalengdar meðgöngu. Til marks um dauða er sú
staðreynd að eftir slíkan aðskilnað frá móður andar fóstrið
hvorki né sýnir neitt lífsmark, s.s. hjartslátt, æðaslátt í
naflastreng eða afdráttarlausar hreyfingar viljastýrðra
vöðva,

c) „meðgöngulengd“: lengd meðgöngu, mæld frá fyrsta degi
síðustu eðlilegu blæðinga. Meðgöngulengd er skráð í
heilum dögum eða heilum vikum,

d) „nýburadauði“: dauði lifandi fæddra barna fyrstu 28 heilu
dagana (dagar 0–27),
5)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska
hagskýrslukerfið,

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 90, 6.4.2011, bls. 22. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 73/2012 frá 30. mars 2012
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 2.8.2012,
bls. 64.
1
( ) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 70.
2
( ) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 164.
(3) Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.

e) „samsvörun“: fjöldi fyrri fæðinga lifandi fæddra barna eða
andvana fæddra barna (0, 1, 2, 3 eða fleiri fyrri fæðingar
lifandi eða andvana fæddra barna),

f) „önnur dauðsföll“: dauði eftir tímabil nýburadauða, frá og
með 28. heila degi frá fæðingu,
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g) „undirliggjandi dánarorsök“: sjúkdómurinn eða áverkinn
sem urðu kveikjan að framvindu veikinda sem leiddu
beinlínis til dauða, eða kringumstæður slyssins eða
ofbeldisins sem orsakaði banameinið,

b) fæðingarþyngd 1000 g eða meira eða, þegar fæðingarþyngd á ekki við, meðgöngulengd eftir 27 heilar vikur,
eða þegar hvorugt á við, lengd frá hvirfli til ilja frá
35 sentimetrum eða lengri (10. breyta).

h) „heimilisfastur einstaklingur“: „föst búseta“ á þeim stað
þar sem einstaklingur ver að jafnaði daglegum hvíldartíma
sínum, án tillits til tímabundinna fjarvista vegna
tómstunda, leyfa, heimsókna til vina og ættingja,
viðskipta, læknismeðferðar eða trúarlegra pílagrímsferða.

4. gr.

Einungis eftirfarandi aðilar skulu teljast hafa fasta búsetu á
viðkomandi landsvæði:

Viðmiðunartímabil
Viðmiðunartímabilið skal vera almanaksárið.
Aðildarríki skulu senda gögnin, sem tilgreind eru í þessari
reglugerð,
til
framkvæmdastjórnarinnar
(Hagstofu
Evrópusambandsins)
innan
24 mánaða
frá
lokum
viðmiðunarársins.
Fyrsta viðmiðunarárið skal vera 2011.

i.

þeir sem hafa haft fasta búsetu á sama stað samfellt í að
minnsta kosti 12 mánuði fyrir viðmiðunardagsetningu eða

5. gr.
Lýsigögn

ii. þeir sem hafa flutt á fastan búsetustað sinn á
undangengnum 12 mánuðum fyrir viðmiðunardagsetningu
með þá fyrirætlan að búa þar í eitt ár hið minnsta.
Ef ekki er unnt að staðfesta þær aðstæður sem lýst er í i- eða
ii-lið skal „föst búseta“ merkja þann stað þar sem aðili hefur
lögheimili eða skráða búsetu.

Aðildarríki skulu senda framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópusambandsins)
viðeigandi
upplýsingar,
þ.m.t. upplýsingar um landsbundinn mismun að því er varðar
skilgreiningar, umfang gagna, hvaða endurskoðuð útgáfa og
uppfærslur á alþjóðlegu sjúkdóma- og dánarmeinaskránni
(ICD) er notuð og sjálfvirk kóðunarkerfi, og einnig
upplýsingar um hvernig undirliggjandi dánarorsakir eru
ákveðnar og þeim breytt ef svo ber undir.

3. gr.

6. gr.

Nauðsynleg gögn

Útvegun gagna og lýsigagna fyrir framkvæmdastjórnina
(Hagstofu Evrópusambandsins)

Aðildarríki skulu senda framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópusambandsins) skrána yfir breyturnar sem settar eru
fram í viðaukanum. Hagskýrslur um dauða heimilisfastra
einstaklinga sem deyja í útlöndum skulu taldar með eftir því
sem kostur er.

Aðildarríki skulu útvega samantekin eða einstaklingsbundin
gögn (fullgerð, fullgilt og samþykkt) og lýsigögn sem krafist
er í þessari reglugerð í samræmi við skiptistaðal sem
framkvæmdastjórnin
(Hagstofa
Evrópusambandsins)
tilgreinir. Gögn og lýsigögn skulu send Hagstofu
Evrópusambandsins í gegnum einn komustað.

Fyrir andvanafæðingar skal nota a.m.k. eina af þremur
skýrslugjafarviðmiðunum í eftirfarandi röð: 1) fæðingarþyngd,
2) meðgöngulengd og 3) lengd frá hvirfli til ilja. Gagnaöflun
skal takmörkuð við eftirtalda hópa:

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

a) fæðingarþyngd frá 500 g til 999 g eða, þegar
fæðingarþyngd á ekki við, meðgöngulengd frá 22 heilum
vikum til 27 heilla vikna, eða þegar hvorugt á við, lengd
frá hvirfli til ilja frá 25 til 34 sentimetrar (9. breyta) og
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 5. apríl 2011.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

V
V
X
V
V
V
X
V

V

V

V

2) Kyn

3) Undirliggjandi dánarorsök samkvæmt alþjóðlegri sjúkdóma- og
dánarmeinaskrá (ICD) (fjórir tölustafir)

4) Aldur (0 dagar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dagar, 7–27 dagar, 28–365 dagar, 1 ár, 2,
3, 4, 5–9, … 85–89, … 105+)

5) Land þar sem dauðsfallið átti sér stað

6) Landsvæði þar sem dauðsfallið átti sér stað (samkvæmt flokkun
hagskýrslusvæða 2)

7) Búsetusvæði (samkvæmt flokkun hagskýrslusvæða 2)/búsetusvæði
móður (samkvæmt flokkun hagskýrslusvæða 2)

8) Aðsetursland/aðsetursland móður

9) Fyrsti hópur andvanafæðinga
– fæðingarþyngd frá 500 g til 999 g eða, þegar fæðingarþyngd á ekki
við,
– meðgöngulengd frá 22 heilum vikum til 27 heilla vikna eða, þegar
hvorugt á við,
– lengd frá hvirfli til ilja frá 25 til 34 sentimetrar

10) Seinni hópur andvanafæðinga
– fæðingarþyngd 1000 g eða meira eða, þegar fæðingarþyngd á ekki
við,
– meðgöngulengd eftir 27 heilar vikur eða, þegar hvorugt á við,
– lengd frá hvirfli til ilja 35 sentimetrar eða lengri

11) Aldur móður eftir aldursflokki (yngri en 15 ára, þar á eftir í
aldursflokkum með fimm ára millibili allt að 49 ára og síðan 50 ára eða
eldri)

12) Samsvörun

Ath.: C – skyldubundið, V – valkvætt, X – á ekki við.
(*) Valkvætt fyrir heimilisfasta einstaklinga sem deyja í útlöndum.

C

Andvanafæðingar

1) Dánarár (dánardægur)

Breytur

V

V

X

X

X

C

C (*)

C

C

C

C

C

Nýburadauði

Heimilisfastir einstaklingar

X

X

X

X

X

C

C (*)

C

C

C

C

C

Önnur dauðsföll

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V

V

C

Andvanafæðingar

V

V

X

X

C

V

C

C

C

C

C

C

Nýburadauði

X

X

X

X

C

V

C

C

C

C

C

C

Önnur dauðsföll

Einstaklingar sem dóu í skýrslugjafarlandinu en voru ekki heimilisfastir þar

Skrá yfir breytur sem senda á framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins)
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