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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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 a-lið 2. mgr. 15. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 1177/2003 er settur sameiginlegur rammi um kerfisbundna evrópska hagskýrslugerð um 
tekjur og lífskjör.

2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1983/2003 (2) eru skráin yfir aðalmarkbreytur, kóðar fyrir þessar 
breytur og tæknilegt snið gagnasendinga vegna aðalvinnslu hagskýrslna ESB um tekjur og lífskjör samþykktar.

3) Á fundi ráðsins (á sviði atvinnu-, félags-, heilbrigðis- og neytendamála) 7. og 8. júní 2010, var ákveðið að endurskoðun 
á höfuðmarkmiði Sambandsins á miðju tímabili, sem fara skal fram 2015, ætti einnig að fela í sér endurskoðun á 
vísunum, með tilliti til efnahagsþróunar og betri aðferða til mælinga.

4) Með hliðsjón af þessu er í reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 112/2013 (3) og (ESB) nr. 67/2014(4) bætt 
við nýjum breytum sem mæla skort á efnislegum gæðum á heimilum og hjá einstaklingum (fullorðnum) á skránni yfir 
aukamarkbreytur þar sem safna á gögnum vegna 2014 og 2015.

5) Einnig er nauðsynlegt að aðlaga skrána yfir aðalmarkbreytur að söfnun gagna í framtíðinni. Þetta felur í sér að 
fjarlægja úreltar breytur og bæta nýjum við viðaukann við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1983/2003. 
Liðir þessir hafa verið valdir fyrir trausta mælingu á skorti á efnislegum gæðum eftir tvær ítarlegar tölfræðilegar 
greiningar, byggðar á gögnum sem safnað var í hagskýrslum ESB um tekjur og lífskjör 2009 og 2013.

6) Því ber að breyta reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1983/2003 til samræmis við það.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1983/2003 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 321, 5.12.2015, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2016 frá 18. mars 2016 
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 165, 3.7.2003, bls. 1.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1983/2003 frá 7. nóvember 2003 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrá yfir aðalmarkbreytur (Stjtíð. EB. L 298, 17.11.2003, 
bls. 34).

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 112/2013 frá 7. febrúar 2013 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 
um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána fyrir 2014 yfir aukamarkbreytur um skort á efnislegum gæðum 
(Stjtíð. ESB L 37, 8.2.2013, bls. 2).

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 67/2014 frá 27. janúar 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um 
hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána fyrir 2015 yfir aukamarkbreytur varðandi félagslega þátttöku og skort 
á efnislegum gæðum (Stjtíð. ESB L 23, 28.1.2014, bls. 1).

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/2256

frá 4. desember 2015

um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1983/2003 um framkvæmd 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um 

tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrá yfir aðalmarkbreytur (*)

2016/EES/27/81
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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 4. desember 2015.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  Jean-Claude JUNCKER

  forseti.

___________
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VIÐAUKI

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1983/2003 er breytt sem hér segir:

1.  Bálkinum „Gögn um heimili — Félagsleg útilokun — Ópeningalegir vísar um skort á heimilum, þ.m.t. erfiðleikar 
við að ná endum saman, umfang skulda og skortur á brýnustu nauðsynjum“ er breytt sem hér segir:

a)  eftirfarandi breytur falli brott:

Hluti Heiti breytu Kóði Markbreyta

„X,L HS070

1

2

3

Ert þú með síma (þ.m.t. farsíma)

Já

Nei — hef ekki efni á honum

Nei — aðrar ástæður

HS070_F – 1

1.

Vantar

Gildi breytu tilgreint

X,L HS080

1

2

3

Áttu litasjónvarp

Já

Nei — hef ekki efni á því

Nei — aðrar ástæður

HS080_F – 1

1.

Vantar

Gildi breytu tilgreint““

og

„X,L HS100

1

2

3

Áttu þvottavél

Já

Nei — hef ekki efni á henni

Nei — aðrar ástæður

HS100_F – 1

1

Vantar

Gildi breytu tilgreint““

b)  Á eftir breytum HS150 og HS150_F er eftirfarandi breytum bætt við:

Hluti Heiti breytu Kóði Markbreyta

„X,L HD080

1

2

3

Endurnýja slitin húsgögn

Já

Nei — heimilið hefur ekki efni á því

Nei — aðrar ástæður

HD080_F 1

– 1

Gildi breytu tilgreint

Vantar““
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2.  Á milli bálksins „Persónuupplýsingar — Grunngögn — Lýðfræðileg gögn (16+)“ og bálksins „Persónuupplýsingar 
— Menntun — Menntun, þ.m.t. hæsta ISCED-stig sem var náð“, bætist við nýr bálkur „Persónuupplýsingar — 
Félagsleg útilokun — Ópeningalegir vísar um persónulegan skort“:

Hluti Heiti breytu Kóði Markbreyta

Persónuupplýsingar Félagsleg útilokun

„ÓPENINGALEGIR VÍSAR UM PERSÓNULEGAN SKORT

X,L PD020 Kaupa ný föt (ekki notuð) í stað slitins fatnaðar

1

2

3

Já

Nei — hef ekki efni á því

Nei — aðrar ástæður

PD020_F 1

– 1

– 3

Gildi breytu tilgreint

Vantar

Svarandi var ekki valinn

X,L PD030 Tvö pör af skóm sem passa vel (þ.m.t. par af skóm sem 
gagnast í öllum veðrum)

1

2

3

Já

Nei — hef ekki efni á þeim

Nei — aðrar ástæður

PD030_F 1

– 1

– 3

Gildi breytu tilgreint

Vantar

Svarandi var ekki valinn

X,L PD050 Hitta vini/fjölskyldu (skyldmenni) yfir drykk/máltíð 
eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði

1

2

3

Já

Nei — hef ekki efni á því

Nei — aðrar ástæður

PD050_F 1

– 1

– 3

Gildi breytu tilgreint

Vantar

Svarandi var ekki valinn

X,L PD060

1

2

3

Taka reglulega þátt í frístundastarfsemi

Já

Nei — hef ekki efni á því

Nei — aðrar ástæður
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PD060_F 1

– 1

– 3

Gildi breytu tilgreint

Vantar

Svarandi var ekki valinn

X,L PD070

1

2

3

Nota litla fjárupphæð í hverri viku til að gera sér 
dagamun

Já

Nei — hef ekki efni á því

Nei — aðrar ástæður

PD070_F 1

– 1

– 3

Gildi breytu tilgreint

Vantar

Svarandi var ekki valinn

X,L PD080

1

2

3

Nettenging til eigin nota á heimili

Já

Nei — hef ekki efni á henni

Nei — aðrar ástæður

PD080_F 1

– 1

– 3

Gildi breytu tilgreint

Vantar

Svarandi var ekki valinn““




