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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
nr. 692/2011 frá 6. júlí 2011 um evrópskar hagskýrslur um 
ferðamál og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 95/57/EB (1), 
einkum 2. og 3. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í yfirstandandi aðgerðum framkvæmdastjórnarinnar til að
viðhalda gildi evrópskra hagskýrslna skiptir meginmáli að 
innleiða uppfært flokkunarkerfi sem endurspeglar þróun
og breytingar á sviði menntunar.

2) Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO)
hefur endurskoðað þá útgáfu alþjóðlegu menntunar-
flokkunarinnar (ISCED) sem hingað til hefur verið notuð
(frá 1997) með það að markmiði að tryggja að hún sé í
samræmi við þróun á stefnu og skipulagi á menntun og
þjálfun.

3) Til að hægt sé að gera alþjóðlegan samanburð á hag -
skýrslum um menntamál er gerð krafa um að aðildarríkin 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 28, 30.1.2013, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 97/2013 frá 3. maí 2013 um 
breytingu á á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 61, 31.10.2013, s. 71.

(1) Stjtíð. ESB L 192, 22.7.2011, bls. 17.

og stofnanir Sambandsins noti menntunarflokkun 
sem samrýmist endurskoðuðu alþjóðlegu menntunar-
flokk un inni frá 2011 (ISCED 2011) sem aðildarríki að 
Menningar mála stofnun Sameinuðu þjóðanna samþykktu 
á 36. aðal ráð stefnu sinni í nóvember 2011.

4) Því ber að breyta framkvæmdarreglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (ESB) nr. 1051/2011 (2) til samræmis við
það.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 
1051/2011 er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa 
reglugerð.

2. gr.

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

Hún gildir frá og með 1. janúar 2014.

(2) Stjtíð. ESB L 276, 21.10.2011, bls. 13.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 
(ESB) nr. 81/2013

frá 29. janúar 2013

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1051/2011 að því er varðar einstaklingsbundnar 
gagnaskrár fyrir gagnasendingar (*)

2015/EES/46/02

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

Gjört í Brussel 29. janúar 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

______________
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VIÐAUKI

Í stað lýsingarinnar á dálki 80 (menntastig) í III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1051/2011 komi 
eftirfarandi:

Dálkur Kennimerki Lýsing Sía/athugasemdir

„80 Menntunarstig Valfrjáls breyta, ef ósend: kóði = tómt“

1 Unglingastig eða minni menntun (alþjóðlega 
menntunarflokkunin, ISCED 2011 0–2)

2 Menntun á framhaldsskólastigi (e. upper secondary) 
og viðbótarstigi (e. post-secondary non-tertiary 
education) (ISCED 3 og 4)

3 Háskólamenntun (ISCED 5–8)“




