
30.10.2014 Nr. 64/383EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
nr. 1260/2013 frá 20. nóvember 2013 um lýðfræðilegar 
hagtölur í Evrópu (1), einkum 4. mgr. 3. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (ESB) nr. 1260/2013 er settur sam-
eiginlegur lagarammi um þróun, gerð og miðlun evrópskra 
hagskýrslna um fólksfjölda og lýðfræðilegar breytingar.

2) Sundurliða ætti gögnin til að tryggja að gögn sem 
aðildarríkin leggja fram um mannfjölda og lýðfræðilegar 
breytingar, eins og krafist er með reglugerð (ESB) 
nr. 1260/2013, séu af góðum gæðum, sambærileg, 
samræmd og geti greitt fyrir samantekt áreiðanlegra 
yfirlita innan alls Sambandsins.

3) Því ætti að veita framkvæmdastjórninni gögnin, sundur-
liðuð eftir svæðisbundnum einingum, í samræmi við 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1059/2003 
frá 26. maí 2003 um að taka upp sameiginlega flokkun 
hagskýrslusvæða (NUTS) (2).

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Efni

Með reglugerð þessari eru sett samræmd skilyrði um 
sundurliðun gagna, eins og krafist er í reglugerð (ESB) 
nr. 1260/2013, einnig um tímamörk og endurskoðun þessara 
gagna.

2. gr.

Skilgreiningar

Skilgreiningarnar, sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 
nr. 1260/2013, gilda. Í þessari reglugerð gilda jafnframt 
eftirfarandi skilgreiningar:

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 65, 5.3.2014, bls. 10. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 198/2014 frá 25. september 
2014 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 330, 10.12.2013, bls. 39.
(2) Stjtíð. ESB L 154, 21.6.2003, bls. 1.

a) „aldur“ á tiltekinni dagsetningu (annaðhvort viðmiðunartími 
eða þegar atburðurinn á sér stað): tíminn milli fæðingardags 
og tiltekinnar dagsetningar, gefinn upp í heilum árum,

b) „fæðingarland“ einstaklings: land fastrar búsetu (innan 
núverandi landamæra þess, ef slíkar upplýsingar eru 
tiltækar) móður einstaklingsins við barnsburð eða, ef 
upplýsingarnar liggja ekki fyrir, landið (innan núverandi 
landamæra þess, ef upplýsingarnar eru tiltækar) þar sem 
fæðingin átti sér stað,

c) „fæðingarland móðurinnar“: „fæðingarland“ móðurinnar,

d) „ríkisfang“: sérstök réttarfarsleg tengsl milli einstaklings 
og ríkis hans eða hennar, sem varð til við fæðingu eða 
veitingu ríkisfangs, hvort heldur er með yfirlýsingu, vali, 
hjónabandi eða öðrum aðferðum samkvæmt landslöggjöf,

e) „hvar fætt barn er í röð systkina“: númeraröð á skráðum 
lifandi fæðingum í tengslum við allar fyrri lifandi fæðingar 
móðurinnar,

f) „mánuðurinn þegar viðkomandi atburður átti sér stað“: 
almanaksmánuðurinn þegar viðkomandi atburður átti sér 
stað,

g) „fæðingarár“: almanaksárið þegar fæðingin átti sér stað,

h) „aðildarríki“: ríki sem er aðili að Evrópusambandinu við 
lok viðmiðunarársins.

3. gr.

Sundurliðanir og hagskýrslutöflur

Sundurliðanir gagna, sem veita á framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópusambandsins) samkvæmt reglugerð (ESB) 
nr. 1260/2013, eru settar fram í I. viðauka.

Hagskýrslutöflurnar, sem veita á framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópusambandsins), eru settar fram í II. viðauka.

4. gr.

Tímamörk

1.  Á hverju ári skulu aðildarríkin veita framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópusambandsins) bráðabirgðagögn um heildar-
mannfjölda, heildarfjölda lifandi fæðinga og heildarfjölda 
látinna á landsvísu, eins og lýst er í 1. lið II. viðauka, innan sex 
mánaða frá lokum viðmiðunarársins.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)  
nr. 205/2014

frá 4. mars 2014

sem mælir fyrir um samræmd skilyrði varðandi framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 1260/2013 um lýðfræðilegar hagtölur í Evrópu, að því er varðar sundurliðun 

gagna, tímamörk og endurskoðun gagna (*)

2014/EES/64/42
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2.  Á hverju ári skulu aðildarríkin veita framkvæmda-
stjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) gögn á lands- og 
svæðisvísu, eins og lýst er í 2. lið II. viðauka, og stöðluð 
viðmiðunarlýsigögn (í skilgreiningu á skipan lýsigagna fyrir 
evrópska SDMX-sniðið) fyrir viðmiðunarárið innan 12 mánaða 
frá lokum viðmiðunarársins.

3.  Á hverju ári skuli aðildarríkin veita framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópusambandsins) mánaðarleg bráðabirgðagögn 
um heildarfjölda lifandi fæðinga og heildarfjölda látinna, eins 
og lýst er í 3. lið II. viðauka, þar sem hver þeirra nær yfir fyrstu 
sex mánuðina á viðmiðunarárinu, fyrir 30. nóvember á sama 
viðmiðunarári.

5. gr.

Endurskoðanir gagna

1.  Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina 
(Hagstofu Evrópusambandsins) um áætlaða endurskoðun á 

gögnunum, sem veitt voru samkvæmt 2. mgr. 4. gr., eigi síðar 
en viku fyrir birtingu endurskoðuðu gagnanna í hlutaðeigandi 
aðildarríki.

2.  Aðildarríki skulu veita framkvæmdastjórninni (Hagstofu 
Evrópusambandsins) endurskoðuð gögn eigi síðar en viku frá 
því að gögn þessi voru birt.

3.  Aðildarríkin skulu tryggja að endurskoðuð gögn sem veitt 
voru framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) 
séu í samræmi við öll gögnin sem veitt eru skv. 2. mgr. 4. gr.

6. gr.

Gildistaka

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 4. mars 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO

 forseti.

______
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I. VIÐAUKI

SUNDURLIÐANIR Á GÖGNUM

Nota skal eftirfarandi sundurliðanir til aðgreiningar hagskýrslugagna sem krafist er samkvæmt reglugerð (ESB) 
nr. 1260/2013.

Flokkurinn „óþekktur“ skal innihalda minna en 5% af tilfellum í flokknum „Samtals“ í sömu úthlutun.

1. Aldur

Aldur Lág sundurliðun smáatriða Há sundurliðun smáatriða

Sanngreining AGE.L AGE.H

(0) Samtals Samtals

(1) yngri en 5 ára

(1.1) yngri en 1 árs

(1.2) 1 árs

(1.3) 2 ára

(1.4) 3 ára

(1.5) 4 ára

(2) 5–9 ára

(2.1) 5 ára

(2.2) 6 ára

(2.3) 7 ára

(2.4) 8 ára

(2.5) 9 ára

(3) 10–14 ára

(3.1) 10 ára

(3.2) 11 ára

(3.3) 12 ára

(3.4) 13 ára

(3.5) 14 ára

(4) 15–19 ára

(4.1) 15 ára

(4.2) 16 ára

(4.3) 17 ára

(4.4) 18 ára

(4.5) 19 ára
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Aldur Lág sundurliðun smáatriða Há sundurliðun smáatriða

Sanngreining AGE.L AGE.H

(5) 20–24 ára

(5.1) 20 ára

(5.2) 21 árs

(5.3) 22 ára

(5.4) 23 ára

(5.5) 24 ára

(6) 25–29 ára

(6.1) 25 ára

(6.2) 26 ára

(6.3) 27 ára

(6.4) 28 ára

(6.5) 29 ára

(7) 30–34 ára

(7.1) 30 ára

(7.2) 31 árs

(7.3) 32 ára

(7.4) 33 ára

(7.5) 34 ára

(8) 35–39 ára

(8.1) 35 ára

(8.2) 36 ára

(8.3) 37 ára

(8.4) 38 ára

(8.5) 39 ára

(9) 40–44 ára

(9.1) 40 ára

(9.2) 41 árs

(9.3) 42 ára

(9.4) 43 ára

(9.5) 44 ára
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Aldur Lág sundurliðun smáatriða Há sundurliðun smáatriða

Sanngreining AGE.L AGE.H

(10) 45–49 ára

(10.1) 45 ára

(10.2) 46 ára

(10.3) 47 ára

(10.4) 48 ára

(10.5) 49 ára

(11) 50–54 ára

(11.1) 50 ára

(11.2) 51 árs

(11.3) 52 ára

(11.4) 53 ára

(11.5) 54 ára

(12) 55–59 ára

(12.1) 55 ára

(12.2) 56 ára

(12.3) 57 ára

(12.4) 58 ára

(12.5) 59 ára

(13) 60–64 ára

(13.1) 60 ára

(13.2) 61 árs

(13.3) 62 ára

(13.4) 63 ára

(13.5) 64 ára

(14) 65–69 ára

(14.1) 65 ára

(14.2) 66 ára

(14.3) 67 ára

(14.4) 68 ára

(14.5) 69 ára
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Aldur Lág sundurliðun smáatriða Há sundurliðun smáatriða

Sanngreining AGE.L AGE.H

(15) 70–74 ára

(15.1) 70 ára

(15.2) 71 árs

(15.3) 72 ára

(15.4) 73 ára

(15.5) 74 ára

(16) 75–79 ára

(16.1) 75 ára

(16.2) 76 ára

(16.3) 77 ára

(16.4) 78 ára

(16.5) 79 ára

(17) 80–84 ára

(17.1) 80 ára

(17.2) 81 árs

(17.3) 82 ára

(17.4) 83 ára

(17.5) 84 ára

(18) 85–89 ára

(18.1) 85 ára

(18.2) 86 ára

(18.3) 87 ára

(18.4) 88 ára

(18.5) 89 ára

(19) 90–94 ára

(19.1) 90 ára

(19.2) 91 árs

(19.3) 92 ára

(19.4) 93 ára

(19.5) 94 ára
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Aldur Lág sundurliðun smáatriða Há sundurliðun smáatriða

Sanngreining AGE.L AGE.H

(20) 95–99 ára

(20.1) 95 ára

(20.2) 96 ára

(20.3) 97 ára

(20.4) 98 ára

(20.5) 99 ára

(21) 100 ára og eldri (*)

(21.1) 100 ára

(21.2) 101 árs

(21.3) 102 ára

(21.4) 103 ára

(21.5) 104 ára

(21.6) 105 ára

(21.7) 106 ára

(21.8) 107 ára

(21.9) 108 ára

(21.10) 109 ára

(21.11) 110 ára og eldri (**)

(*) Krafist er sundurliðunar með fimm ára aldursflokkum (AGE.L) upp til „100 ára og eldri“; Hagstofa Evrópusambandsins skal 
þó aðeins miðla gögnum með fimm ára aldursflokkum til „90 ára og eldri“ (flokkun hagskýrslusvæða (NUTS), 3. stig).

(**) Krafist er sundurliðunar eftir einstökum aldursárum (AGE.H) upp til „110 ára og eldri“; Hagstofa Evrópusambandsins skal 
þó aðeins miðla gögnum eftir einstökum aldursárum upp til „100 ára og eldri“ (innlend flokkun og flokkun hagskýrslusvæða, 
2. stig).

 Ekki skal nota flokkinn „óþekktur“. Tilfellum þar sem „aldur“ er óþekktur skal skipta upp með því að nota bestu 
innlendu möt.

2. Aldur móðurinnar

Aldur móðurinnar Lág sundurliðun smáatriða Há sundurliðun smáatriða

Sanngreining AGM.L AGM.H

(0) Samtals Samtals

(1) 14 ára eða yngri 14 ára eða yngri

(2) 15–19 ára

(2.1) 15 ára

(2.2) 16 ára



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 64/390 30.10.2014

Aldur móðurinnar Lág sundurliðun smáatriða Há sundurliðun smáatriða

Sanngreining AGM.L AGM.H

(2.3) 17 ára

(2.4) 18 ára

(2.5) 19 ára

(3) 20–24 ára

(3.1) 20 ára

(3.2) 21 árs

(3.3) 22 ára

(3.4) 23 ára

(3.5) 24 ára

(4) 25–29 ára

(4.1) 25 ára

(4.2) 26 ára

(4.3) 27 ára

(4.4) 28 ára

(4.5) 29 ára

(5) 30–34 ára

(5.1) 30 ára

(5.2) 31 árs

(5.3) 32 ára

(5.4) 33 ára

(5.5) 34 ára

(6) 35–39 ára

(6.1) 35 ára

(6.2) 36 ára

(6.3) 37 ára

(6.4) 38 ára

(6.5) 39 ára

(7) 40–44 ára

(7.1) 40 ára

(7.2) 41 árs
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Aldur móðurinnar Lág sundurliðun smáatriða Há sundurliðun smáatriða

Sanngreining AGM.L AGM.H

(7.3) 42 ára

(7.4) 43 ára

(7.5) 44 ára

(8) 45–49 ára

(8.1) 45 ára

(8.2) 46 ára

(8.3) 47 ára

(8.4) 48 ára

(8.5) 49 ára

(9) 50 ára og eldri 50 ára og eldri

(99) Aðili er óþekktur Aðili er óþekktur

3. Fæðingarland

Fæðingarland Einföld sundurliðun

Sanngreining COB.M

(0) Samtals

(1) Innfæddur

(2) Fæddur utanlands

(2.1) Fæddur í öðru
aðildarríki

(2.2) Fæddur utan Evrópusambandsins

(9) Aðili er óþekktur

4. Fæðingarland móðurinnar

Fæðingarland móðurinnar Einföld sundurliðun

Sanngreining CBM

(0) Samtals

(1) Innfæddur

(2) Fæddur utanlands

(2.1) Fæddur í öðru
aðildarríki

(2.2) Fæddur utan Evrópusambandsins

(9) Aðili er óþekktur
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5. Ríkisfang

Ríkisfang Einföld sundurliðun

Sanngreining COC.M.

(0) Samtals

(1) Aðili er með innlent ríkisfang

(2) Aðili er ekki með innlent ríkisfang

(2.1) Aðili er með ríkisfang í öðru aðildarríki

(2.2) Aðili er með ríkisfang í landi sem ekki er aðili að 
Evrópusambandinu

(3) Aðili er ríkisfangslaus

(9) Aðili er óþekktur

 Einstaklingi með ríkisfang í tveimur eða fleiri löndum skal aðeins úthlutað ríkisfangi eins lands og verður það 
ákvarðað með eftirfarandi forgangsröð:

– skýrslugjafarland, eða

– annað aðildarríki, ef einstaklingurinn er ekki með ríkisfang í skýrslugjafarlandinu, eða

– annað land utan Evrópusambandsins, ef einstaklingurinn er ekki með ríkisfang í öðru aðildarríki.

 Aðildarríki skulu, í tilfellum tvöfalds ríkisfangs þar sem bæði löndin eru innan Evrópusambandsins en hvorugt er 
skýrslugjafarlandið, ákvarða hvoru ríkisfanginu verði úthlutað.

6. Ríkisfang móðurinnar

Ríkisfang móðurinnar Einföld sundurliðun

Sanngreining CCM

(0) Samtals

(1) Aðili er með innlent ríkisfang

(2) Aðili er ekki með innlent ríkisfang

(2.1) Aðili er með ríkisfang í öðru aðildarríki

(2.2) Aðili er með ríkisfangi í landi sem ekki er aðili að 
Evrópusambandinu

(3) Aðili er ríkisfangslaus

(9) Aðili er óþekktur

 Tækniforskriftir fyrir efnið „ríkisfang“.

7. Landsvæði

Landsvæði Lág sundurliðun smáatriða Sundurliðun smáatriða í 
meðallagi

Há sundurliðun smáatriða

Sanngreining GEO.L. GEO.M. GEO.H.

Sameiginleg flokkun 
hagskýrslusvæða

Flokkun hagskýrslusvæða, 
0. stig (yfirráðasvæði 

landsins)

Öll 2. stig flokkunar 
hagskýrslusvæða — 

landfræðileg heiti
eða hagskýrslusvæði

Öll 3. stig flokkunar 
hagskýrslusvæða — 

landfræðileg heiti
eða hagskýrslusvæði

(99999) Óþekkt Óþekkt

 Nota skal útgáfuna af sameiginlegri flokkun hagskýrslusvæða, eða hagskýrslusvæða, sem gildir við lok 
viðmiðunarársins.
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8. Hvar fætt barn er í röð systkina (líffræðilegra)

Hvar fætt barn er í röð systkina Einföld sundurliðun

Sanngreining LBO

(0) Samtals

(1) 1.

(2) 2.

(3) 3.

(4) 4. eða aftar

(9) Óþekkt

 Telja skal hvert lifandi fætt barn sérstaklega þegar um fjölburafæðingar er að ræða. Talningin tekur ekki til 
fósturláts og er án tillits til þess hvort allar lifandi fæðingar urðu innan eða utan hjónabands, eða innan núverandi 
eða fyrrverandi hjúskaparstöðu, og án tillits til þess hvort börn sem fæðast lifandi séu enn lifandi eða látin á 
viðmiðunardagsetningunni eða hvort þau búa með móðurinni eða ekki.

9. Mánuðurinn þegar atburðurinn átti sér stað

Mánuðurinn þegar atburðurinn átti sér stað Einföld sundurliðun

Sanngreining MOC

(0) Samtals

(1) Janúar

(2) Febrúar

(3) Mars

(4) Apríl

(5) Maí

(6) Júní

(7) Júlí

(8) Ágúst

(9) September

(10) Október

(11) Nóvember

(12) Desember

(99) Mánuður er óþekktur

10. Kyn

Kyn Einföld sundurliðun

Sanngreining SEX

(0) Samtals

(1) Karl

(2) Kona
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 Ekki skal nota flokkinn „óþekktur“. Tilfellum þar sem „kyn“ er óþekkt skal skipta upp með því að nota bestu 
innlendu möt.

11. Fæðingarár

Fæðingarár Einföld sundurliðun

Sanngreining YOB.H

(0) Samtals

(1) Viðmiðunarár

(2) Viðmiðunarár – 1

(3) Viðmiðunarár – 2

(4) Viðmiðunarár – 3

(5) Viðmiðunarár – 4

(6) Viðmiðunarár – 5

(7) Viðmiðunarár – 6

(8) Viðmiðunarár – 7

(9) Viðmiðunarár – 8

(10) Viðmiðunarár – 9

(11) Viðmiðunarár – 10

(12) Viðmiðunarár – 11

(13) Viðmiðunarár – 12

(14) Viðmiðunarár – 13

(15) Viðmiðunarár – 14

(16) Viðmiðunarár – 15

(17) Viðmiðunarár – 16

(18) Viðmiðunarár – 17

(19) Viðmiðunarár – 18

(20) Viðmiðunarár – 19

(21) Viðmiðunarár – 20

(22) Viðmiðunarár – 21

(23) Viðmiðunarár – 22

(24) Viðmiðunarár – 23

(25) Viðmiðunarár – 24

(26) Viðmiðunarár – 25

(27) Viðmiðunarár – 26

(28) Viðmiðunarár – 27
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Fæðingarár Einföld sundurliðun

Sanngreining YOB.H

(29) Viðmiðunarár – 28

(30) Viðmiðunarár – 29

(31) Viðmiðunarár – 30

(32) Viðmiðunarár – 31

(33) Viðmiðunarár – 32

(34) Viðmiðunarár – 33

(35) Viðmiðunarár – 34

(36) Viðmiðunarár – 35

(37) Viðmiðunarár – 36

(38) Viðmiðunarár – 37

(39) Viðmiðunarár – 38

(40) Viðmiðunarár – 39

(41) Viðmiðunarár – 40

(42) Viðmiðunarár – 41

(43) Viðmiðunarár – 42

(44) Viðmiðunarár – 43

(45) Viðmiðunarár – 44

(46) Viðmiðunarár – 45

(47) Viðmiðunarár – 46

(48) Viðmiðunarár – 47

(49) Viðmiðunarár – 48

(50) Viðmiðunarár – 49

(51) Viðmiðunarár – 50

(52) Viðmiðunarár – 51

(53) Viðmiðunarár – 52

(54) Viðmiðunarár – 53

(55) Viðmiðunarár – 54

(56) Viðmiðunarár – 55

(57) Viðmiðunarár – 56

(58) Viðmiðunarár – 57

(59) Viðmiðunarár – 58

(60) Viðmiðunarár – 59
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Fæðingarár Einföld sundurliðun

Sanngreining YOB.H

(61) Viðmiðunarár – 60

(62) Viðmiðunarár – 61

(63) Viðmiðunarár – 62

(64) Viðmiðunarár – 63

(65) Viðmiðunarár – 64

(66) Viðmiðunarár – 65

(67) Viðmiðunarár – 66

(68) Viðmiðunarár – 67

(69) Viðmiðunarár – 68

(70) Viðmiðunarár – 69

(71) Viðmiðunarár – 70

(72) Viðmiðunarár – 71

(73) Viðmiðunarár – 72

(74) Viðmiðunarár – 73

(75) Viðmiðunarár – 74

(76) Viðmiðunarár – 75

(77) Viðmiðunarár – 76

(78) Viðmiðunarár – 77

(79) Viðmiðunarár – 78

(80) Viðmiðunarár – 79

(81) Viðmiðunarár – 80

(82) Viðmiðunarár – 81

(83) Viðmiðunarár – 82

(84) Viðmiðunarár – 83

(85) Viðmiðunarár – 84

(86) Viðmiðunarár – 85

(87) Viðmiðunarár – 86

(88) Viðmiðunarár – 87

(89) Viðmiðunarár – 88

(90) Viðmiðunarár – 89

(91) Viðmiðunarár – 90

(92) Viðmiðunarár – 91
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Fæðingarár Einföld sundurliðun

Sanngreining YOB.H

(93) Viðmiðunarár – 92

(94) Viðmiðunarár – 93

(95) Viðmiðunarár – 94

(96) Viðmiðunarár – 95

(97) Viðmiðunarár – 96

(98) Viðmiðunarár – 97

(99) Viðmiðunarár – 98

(100) Viðmiðunarár – 99

(101) Viðmiðunarár – 100

(102) Viðmiðunarár – 101

(103) Viðmiðunarár – 102

(104) Viðmiðunarár – 103

(105) Viðmiðunarár – 104

(106) Viðmiðunarár – 105

(107) Viðmiðunarár – 106

(108) Viðmiðunarár – 107

(109) Viðmiðunarár – 108

(110) Viðmiðunarár – 109

(111) Viðmiðunarár – 110
eða fyrr (*)

(*) Krafist er sundurliðunar eftir einstökum fæðingarárum (YOB.H) upp til „Viðmiðunarár — 110 ára eða fyrr“; Hagstofa 
Evrópusambandsins skal þó safna gögnum eftir einstökum fæðingarárum upp til „Viðmiðunarár — 100 ára eða fyrr“ (innlend 
flokkun og flokkun hagskýrslusvæða, 2. stig).

 Ekki skal nota flokkinn „óþekktur“. Tilfellum þar sem „fæðingarár“ er óþekkt skal skipta upp með því að nota bestu 
innlendu möt.

12. Fæðingarár móðurinnar

Fæðingarár móðurinnar Einföld sundurliðun

Sanngreining YBM

(0) Samtals

(1) Viðmiðunarár – 14
eða síðar

(2) Viðmiðunarár – 15

(3) Viðmiðunarár – 16

(4) Viðmiðunarár – 17

(5) Viðmiðunarár – 18
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Fæðingarár móðurinnar Einföld sundurliðun

Sanngreining YBM

(6) Viðmiðunarár – 19

(7) Viðmiðunarár – 20

(8) Viðmiðunarár – 21

(9) Viðmiðunarár – 22

(10) Viðmiðunarár – 23

(11) Viðmiðunarár – 24

(12) Viðmiðunarár – 25

(13) Viðmiðunarár – 26

(14) Viðmiðunarár – 27

(15) Viðmiðunarár – 28

(16) Viðmiðunarár – 29

(17) Viðmiðunarár – 30

(18) Viðmiðunarár – 31

(19) Viðmiðunarár – 32

(20) Viðmiðunarár – 33

(21) Viðmiðunarár – 34

(22) Viðmiðunarár – 35

(23) Viðmiðunarár – 36

(24) Viðmiðunarár – 37

(25) Viðmiðunarár – 38

(26) Viðmiðunarár – 39

(27) Viðmiðunarár – 40

(28) Viðmiðunarár – 41

(29) Viðmiðunarár – 42

(30) Viðmiðunarár – 43

(31) Viðmiðunarár – 44

(32) Viðmiðunarár – 45

(33) Viðmiðunarár – 46

(34) Viðmiðunarár – 47

(35) Viðmiðunarár – 48

(36) Viðmiðunarár – 49

(37) Viðmiðunarár – 50
eða fyrr

(99) Aldur er óþekktur
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II. VIÐAUKI

HAGSKÝRSLUTÖFLUR

1. Gögn sem um getur í 1. mgr. 4. gr.

Tafla Titill Sundurliðanir sem fara skal yfir

POPDB Íbúafjöldi GEO.L.

LVBDB Lifandi fæðingar GEO.L.

DTHDB Dauðsföll GEO.L.

2. Gögn sem um getur í 2. mgr. 4. gr.

Tafla Titill Sundurliðanir sem fara skal yfir

POP01 Mannfjöldi eftir aldri, kyni og búsetusvæði (2. stigs) GEO.M, AGE.H, SEX

POP02 Mannfjöldi eftir aldri, kyni og búsetusvæði (3. stigs) GEO.H, AGE.L, SEX

LVB01 Lifandi fæðingar eftir mánuðum þegar þær áttu sér 
stað

GEO.L, MOC

LVB02 Lifandi fæðingar eftir aldri móður, fæðingarári 
móður og búsetusvæði (2. stigs) hennar

GEO.M, AGM.H, YBM

LVB03 Lifandi fæðingar eftir aldri og búsetusvæði (3. stigs) 
móður

GEO.H, AGM.L

LVB04 Lifandi fæðingar eftir aldri, fæðingarári og 
fæðingarlandi móður

GEO.L, AGM.H, YBM, CBM

LVB05 Lifandi fæðingar eftir aldri, fæðingarári og ríkisfangi 
móður

GEO.L, AGM.H, YBM, CCM

LVB06 Lifandi fæðingar eftir aldri móður, fæðingarári 
móður og hvar fætt barn er í röð systkina

GEO.L, AGM.H, YBM, LBO

LVB07 Lifandi fæðingar eftir aldri móður, fæðingarári 
móður og kyni nýfædda barnsins

GEO.L, AGM.H, YBM, SEX

DTH01 Dauðsföll eftir mánuðum þegar þau áttu sér stað GEO.L, MOC

DTH02 Dauðsföll eftir kyni, aldri, fæðingarári og 
búsetusvæði (2. stigs)

GEO.M, SEX, AGE.H, YOB.H

DTH03 Dauðsföll eftir kyni, aldri og búsetusvæði (3. stigs) GEO.H, SEX, AGE.L

DTH04 Dauðsföll eftir kyni, aldri, fæðingarári og 
fæðingarlandi

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, 
COB.M

DTH05 Dauðsföll eftir kyni, aldri, fæðingarári og ríkisfangi GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, 
COC.M

3. Gögn sem um getur í 3. mgr. 4. gr.

Tafla Titill Sundurliðanir sem fara skal yfir

LVBNC Lifandi fæðingar eftir mánuðum þegar þær áttu sér stað GEO.L, MOC

DTHNC Dauðsföll eftir mánuðum þegar þau áttu sér stað GEO.L, MOC




