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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. 
mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 4 nr. 3,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 530/1999 
av 9. mars 1999 om statistikk over strukturen i lønn og 
arbeidskraftkostnader(2), særlig artikkel 11, og

ut fra følgende betraktninger

1) Forordning (EF) nr. 577/98 er blitt gjennomført ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008 av 25. april 
2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 
577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse 
i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes 
ved overføring av data fra og med 2009, og bruk av 
delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler og 

3). Forordning (EF) nr. 
530/1999 er blitt gjennomført ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1738/2005 av 21. oktober 2005 om endring av 

og overføringen av opplysninger om lønnsstruktur(4) og 
kommisjonsforordning (EF) nr. 698/2006 av 5. mai 2006 
om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 
med hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over 
strukturen i arbeidskraftkostnader og lønn(5).

2) Vedleggene til disse gjennomføringsforordningene viser 
til den internasjonale standard for yrkesgruppering, 

revidert den versjonen av den internasjonale standard 

Den 
europeiske unions tidende nr. 30 av 10.6.2010, s. 39. 
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88), for å utvikle en mer hensiktsmessig gruppering 
som landene kan benytte i den neste runden med 
folketellinger samt i nasjonale arbeidsformidlinger og til 
andre kunderettede formål. For å sikre sammenlignbarhet 

av verden, er det nødvendig å benytte denne reviderte 

innenfor det europeiske statistikksystem der det samles 
inn data over yrker, før neste runde med folketellinger, 

4) Opprettelsen av en revidert standard for yrkesgruppering 

88 og den europeiske versjonen av denne grupperingen, 

(EF) nr. 698/2006 og (EF) nr. 377/2008 bør derfor endres.

berørte statistikkområder, i tilknytning til neste runde 
med folketellinger, som har 2011 som referanseår. Det 
anbefales derfor å benytte 2011 som første referanseår 

08, med unntak av lønnsstrukturundersøkelsen, som 
utføres hvert fjerde år og som vil benytte den nye 
yrkesgrupperingen i 2010.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikk-

Artikkel 1

Artikkel 2

08» i hele teksten i vedlegget.

Artikkel 3

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1022/2009

av 29. oktober 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006 og (EF) nr. 377/2008 om den 
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Artikkel 4

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 1 og 2 får anvendelse fra 1. januar 2010. Artikkel 3 får anvendelse fra 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

_____________


