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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 338. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð(1),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Til að berjast með skilvirkum hætti gegn mismunun í samræmi við 10. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins 
(SUSE), til að aðstoða við að farið sé að tilskyldum ákvæðum 21. gr. sáttmála Evrópusambandsins um grundvallar-
réttindi og til að vinna að markmiðum um atvinnu fyrir alla og félagslegar framfarir, í samræmi við 3. gr. sáttmálans
um Evrópusambandið, og til að fylgjast með framförum í átt að stefnumarkmiðum Sambandsins, s.s. höfuðmarkmið
Evrópu 2020, er nauðsynlegt að hafa aðgang að samanburðarhæfum, áreiðanlegum og hlutlægum tölfræðilegum
upplýsingum um stöðu launþega, atvinnulausra einstaklinga og einstaklinga utan vinnumarkaðarins, en virða
jafnframt trúnaðarkvaðir í hagskýrslum, einkalíf og vernd persónuupplýsinga.

2) Vegna gildistöku sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins er nauðsynlegt að samræma valdheimildirnar, sem eru 
veittar framkvæmdastjórninni, við ákvæði 290. gr. sáttmálans og við nýjan lagaramma vegna gildistöku reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011(2).

3) Framkvæmdastjórnin hefur skuldbundið sig, samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 182/2011, til að endurskoða lagagerðir
þar sem í eru tilvísanir í reglunefndarmeðferð með grannskoðun, í ljósi viðmiðananna sem mælt er fyrir um í
sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins.

4) Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98(3) er tilvísun í reglunefndarmeðferð með grannskoðun og ætti hún því að vera
endurskoðuð í ljósi viðmiðananna sem mælt er fyrir um í sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins.

5) Til að taka sérstaklega tillit til efnahagslegrar, félagslegrar og tæknilegrar þróunar, ætti að fela framkvæmdastjórninni
vald til að samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, að því er
varðar aðlögun á skrám yfir könnunarbreytur, sem tilgreindar eru í skránni yfir 14 flokka könnunaratriða, sem um
getur í reglugerð (EB) nr. 577/98, til að koma á fót sérstökum einingum, þar sem tilgreint er efni, skrá og lýsing á
sviði sértækra upplýsinga (undireiningar sérstakra eininga) fyrir hverja sérstaka einingu og viðmiðunartímabilið.
Að auki ætti að fela framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja framseldar gerðir til að samþykkja skrána yfir
formgerðarbreytur og könnunartíðnina. Framkvæmdastjórnin ætti að tryggja að þessar framseldu gerðir auki ekki
stjórnsýsluálag á aðildarríkin eða á svareiningarnar.

6) Það er einkar mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur,
þ.m.t. við sérfræðinga. Framkvæmdastjórnin skal við undirbúning og samningu framseldra gerða tryggja samhliða,
tímanlega og viðeigandi afhendingu viðkomandi skjala til Evrópuþingsins og ráðsins.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 163, 29.5.2014, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 241/2014 frá 24. október 
2014 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Afstaða Evrópuþingsins frá 15. apríl 2014 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 8. maí 2014.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun eftirlits 

aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdarvaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13).
(3) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 frá 9. mars 1998 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu (Stjtíð. EB L 77, 14.3.1998, bls. 3).

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 545/2014

frá 15. maí 2014

um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar 
í Bandalaginu (*)

2015/EES/8/08
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7) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 577/98, ætti að fela framkvæmdastjórninni
framkvæmdarvaldið. Þessu valdi ætti að beita í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 182/2011.

8) Í ljósi þess hve vinnumarkaðskönnun sérstakra eininga er mikilvæg í stefnumálum Sambandsins, ætti framlag frá
Sambandinu til fjármögnunar framkvæmdar hennar að vera veitt í samræmi við meginregluna um að deila fjárhagslegri 
byrði á réttmætan hátt á milli fjárlaga Sambandsins og aðildarríkjanna. Veita ætti fjárstyrki, án auglýsingar eftir
tillögum, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012(4). Veita ætti fjárstyrkina
með fyrirvara um raunverulega framkvæmd sérstakra eininga, til hagstofa aðildarríkjanna og annarra innlendra
yfirvalda sem um getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009(5). Fjárstyrkir sem eru veittir í þeim
tilgangi að framkvæma vinnumarkaðskannanir geta verið í formi eingreiðslna. Í þessu samhengi ættu eingreiðslur að
vera ein af meginaðferðunum til að einfalda stjórnun fjárstyrkja.

9) Þrátt fyrir reglugerð (ESB, KBE) nr. 966/2012 og með hliðsjón af aukinni byrði við að safna saman viðbótarupplýsingum 
vegna vinnumarkaðskönnunar sérstakra eininga, sem stuðla að því að útvega vísa fyrir markmið stefnu Sambandsins, 
er nauðsynlegt að fjármagna að öðru leyti launakostnað starfsfólks innlendra stjórnvalda, jafnvel þó að viðkomandi
opinber yfirvöld hefðu framkvæmt studdar aðgerðir án fjárstuðnings frá Sambandinu og fjármagnað annan viðeigandi
aðstoðarhæfan kostnað.

10) Að því er varðar veitingu valds til framkvæmdastjórnarinnar er þessi reglugerð takmörkuð við að aðlaga veittar
valdheimildir sem fyrir eru í reglugerð (EB) nr. 577/98 við 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins
og við nýjan lagaramma vegna gildistöku reglugerðar (ESB) nr. 182/2011, og, eftir því sem við á, til að endurskoða
valdsvið þessara valdheimilda. Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum reglugerðar (EB) nr. 577/98
og þeim verður betur náð á vettvangi Sambandsins, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við
nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna,
eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessum
markmiðum.

11) Til að tryggja réttarvissu er nauðsynlegt að aðferðir vegna samþykktar ráðstafana sem hafa verið hafnar en er ekki
lokið fyrir gildistöku þessarar reglugerðar, hafi ekki áhrif á þessa reglugerð.

12) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 577/98 til samræmis við það,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 577/98 er breytt sem hér segir:

1) ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir:

a) í stað 2. og 3. mgr. komi eftirfarandi:

„2.  Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 7. gr. c, að 
því er varðar nauðsynlega aðlögun á skrám yfir könnunarbreytur, sem tilgreindar eru í skránni yfir 14 flokka 
könnunaratriða, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, vegna tækni- og hugtakaþróunar. Framseld gerð, sem 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012 frá 25. október 2012 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins og um 
niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 (Stjtíð. ESB L 298, 26.10.2012, bls. 1).

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 frá 11. mars 2009 um evrópskar hagskýrslur og niðurfellingu reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB, KBE) nr. 1101/2008 um afhendingu gagna sem eru háð trúnaðarkvöðum í hagskýrslum til Hagstofu Evrópubandalaganna, reglugerðar 
ráðsins (EB) nr. 322/97 um hagskýrslur Bandalagsins og ákvörðunar ráðsins 89/382/EBE, KBE um að koma á fót hagskýrsluáætlunarnefnd 
Evrópubandalaganna (Stjtíð. ESB. L 87, 31.3.2009, bls. 164).
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er samþykkt í samræmi við þessa málsgrein, skal ekki breyta valkvæðum breytum í skyldubundnar breytur.  
Skyldubundnu breyturnar, sem flokkast í samfellu, skulu flokkast innan könnunaratriðanna í a- til j-lið og l-, m- 
og n- liðum 1. málsgreinar þessarar greinar. Þessar breytur skulu vera innan 94 könnunaratriðanna. Viðkomandi 
framseldar gerðir skulu samþykktar eigi síðar en 15 mánuðum áður en viðmiðunartímabil könnunarinnar hefst.

Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 7. gr. c., að því er varðar 
skrá yfir breytur (hér á eftir nefndar „skipulagsbreytur“) úr þeim könnunaratriðum sem tilgreind eru í 1. mgr. 
þessarar greinar, sem þarf einungis að kanna sem ársmeðaltal með því að nota hlutaúrtak óháðra athugana með 
vísun í 52 vikur, frekar en sem ársfjórðungslegt meðaltal.

2a.  Formgerðarbreytur skulu uppfylla það skilyrði að hlutfallsleg staðalskekkja (án þess að tekið sé tillit til 
sniðáhrifa) í árlegu mati, sem tekur til minnst 1% eða fleiri íbúa á vinnualdri, sé ekki meiri en:

a) 9% í aðildarríkjum með íbúafjölda á bilinu 1 til 20 milljónir íbúa og

b) 5% í aðildarríkjum með íbúafjölda sem er 20 milljónir eða fleiri.

Aðildarríki með minna en 1 milljón íbúa skulu teljast undanþegin kröfunum varðandi hlutfallslega staðalskekkju 
og safna skal breytunum fyrir heildarúrtakið nema úrtakið uppfylli skilyrðin sem sett eru fram í a-lið.

Ef aðildarríki nota hlutaúrtak við öflun gagna um formgerðarbreytur og könnunarbylgjurnar eru fleiri en ein skulu 
heildartölur í hlutaúrtökunum byggjast á sjálfstæðum athugunum.

2b.  Tryggja skal samræmi milli árlegra heildartalna hlutaúrtaks og ársmeðaltals alls úrtaks að því er varðar 
atvinnu, atvinnuleysi og aðra íbúa utan vinnumarkaðar eftir kyni og í eftirtöldum aldurshópum: 15 til 24, 25 til 34, 
35 til 44, 45 til 54 og 55 og eldri.

3. Framkvæmdastjórnin skal, með framkvæmdargerðum, samþykkja reglur um þær eftirlitsreglur sem nota á,
skráningarkerfi yfir breyturnar og skrá yfir grundvallarreglur um gerð spurninga að því er varðar atvinnustöðu á 
vinnumarkaði. Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um 
getur í 2. mgr. 8. gr.“,

b) ákvæði 4. mgr. falli brott,

2) eftirfarandi greinar bætist við:

„7. gr. a

Sérstakar einingar

1. Heimilt er að bæta við fleiri könnunaratriðum við upplýsingarnar, sem lýst er í 1. mgr. 4. gr. (hér á eftir nefnt
„sérstök eining“).

2. Úrtakið, sem er notað til þess að afla upplýsinga um sérstakar einingar, skal einnig fela í sér upplýsingar um
formgerðarbreytur.

3. Úrtakið, sem er notað til þess að afla upplýsinga um sérstakar einingar, skal uppfylla eitt eftirfarandi skilyrða:

a) safna upplýsingum um sérstakar einingar á viðmiðunarvikunum 52, og falla undir sömu kröfur og í 2. mgr. a í
4. gr., eða

b) safna upplýsingum um sérstakar einingar í heildarúrtaki a.m.k. eins ársfjórðungs.

4. Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 7. gr. c, um að koma
á fót áætlun fyrir sérstakar einingar sem nær yfir þrjú ár. Þessi áætlun skal skilgreina efni, skrá og lýsingu á sviði 
sértækra upplýsinga (hér á eftir nefnt „undireiningar sérstakra eininga“) fyrir hverja sérstaka einingu, sem mótar 
rammann þar sem tæknilegir eiginleikar sérstakra eininga, sem um getur í 5. mgr. þessarar greinar, eru ákvarðaðir 
og viðmiðunartímabilið er skilgreint. Áætlunin skal samþykkt eigi síðar en 24 mánuðum áður en viðmiðunartímabil 
áætlunarinnar hefst.
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5.  Til að tryggja samræmda beitingu áætlunarinnar, sem um getur í 4. málsgrein þessarar greinar, skal framkvæmda-
stjórnin, með framkvæmdargerðum, tilgreina tæknilega eiginleika sérstakra eininga sem falla undir hverja undireiningu 
sérstakra eininga, í samræmi við svið sértækra upplýsinga sem um getur í þeirri málsgrein, sem og síurnar og 
flokkunarnúmerin fyrir gagnasendingar og frestina vegna sendinga á niðurstöðum, sem geta verið aðrir en frestirnir 
sem settir eru fram í 6. gr. Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem 
um getur í 2. mgr. 8. gr.

6.  Ítarlega skráin yfir upplýsingarnar, sem safna á fyrir sérstaka einingu, skal tekin saman eigi síðar en 12 mánuðum 
áður en viðmiðunartímabilið fyrir þá einingu hefst. Umfang sérstakrar einingar skal takmarkast við 11 tæknilega 
eiginleika.

7. gr. b

Fjármögnunarákvæði

 Sambandið skal veita fjárstuðning til hagstofa aðildarríkja og annarra innlendra yfirvalda sem um getur í 2. mgr. 5. gr. 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins(*) (EB) nr. 223/2009, vegna framkvæmdar sjálfstæðu eininganna, eins og um 
getur í 7. gr. a í þessari reglugerð, í samræmi við a-lið 1. mgr. 16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins(**) (ESB) 
nr. 1296/2013. Í samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. 128. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins(***) (ESB, KBE) 
nr. 966/2012, getur Sambandið veitt fjárstyrki, án þess að auglýst sé eftir tillögum, fyrir þessar hagstofur aðildarríkjanna 
og önnur innlend yfirvöld. Fjárstyrkirnir geta verið í formi eingreiðslna og skulu veittir með því skilyrði að aðildarríki 
séu þátttakendur í raun í framkvæmd sérstakra eininga.

7. gr. c

Beiting framsals

1.  Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir með fyrirvara um skilyrðin sem mælt er 
fyrir um í þessari grein.

2.  Þegar valdheimildum er beitt í samræmi við 2. mgr. 4. gr. og 7. gr. a, skal framkvæmdastjórnin tryggja að 
framseldu gerðirnar auki ekki stjórnsýsluálag á aðildarríkin eða svarendur.

 Þessar framseldu gerðir skulu aðeins samþykktar þegar þær eru nauðsynlegar til að hafa hliðsjón af félagslegri þróun 
og efnahagsþróun. Þessar framseldu gerðir breyta ekki valfrjálsu eðli tilskildra upplýsinga.

 Framkvæmdastjórnin skal rökstyðja hagskýrsluaðgerðirnar sem kveðið er á um í þessum framseldu gerðum á viðeigandi 
hátt, og nota, eftir því sem við á, tillögur frá viðkomandi sérfræðingum, byggðar á greiningu á kostnaðarhagkvæmni, 
þ.m.t. mat á fyrirhöfn svarenda og á kostnaði við gerðina, eins og um getur í c-lið 3. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 223/2009.

3.  Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að samþykkja framseldar gerðir, sem um getur í 2. mgr. 4. gr. og 7. gr. a, 
vegna fimm ára tímabils sem hefst 18. júní 2014. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um framsal valds eigi 
síðar en níu mánuðum fyrir lok fimm ára tímabilsins. Framsal valds skal framlengt með þegjandi samkomulagi um 
jafnlangan tíma nema Evrópuþingið eða ráðið andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok 
hvers tímabils.

4.  Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla framsal valds sem um getur í 2. mgr. 4. gr. og 
7. gr. a. Með afturköllunarákvörðun skal bundinn endir á framsal valdsins sem tilgreint er í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin 
öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í 
ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi framseldra gerða sem þegar eru í gildi.

5.  Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og 
ráðinu.
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6.  Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 2. mgr. 4. gr. og 7. gr. a, skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið 
eða ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins og 
ráðsins eða ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá 
fyrirætlan sína að hreyfa ekki andmælum. Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins 
eða ráðsins.“

______________
(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 frá 11. mars 2009 um evrópskar hagskýrslur og niðurfellingu reglugerðar Evrópu

þingsins og ráðsins (EB, KBE) nr. 1101/2008 um afhendingu gagna sem eru háð trúnaðarkvöðum í hagskýrslum til Hagstofu Evrópu banda
laganna, reglugerðar ráðsins (EB) nr. 322/97 um hagskýrslur Bandalagsins og ákvörðunar ráðsins 89/382/EBE, KBE um að koma á fót hag
skýrsluáætlunarnefnd Evrópubandalaganna (Stjtíð. ESB. L 87, 31.3.2009, bls. 164).

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1296/2013 frá 11. desember 2013 um áætlun Evrópusambandsins um atvinnumál og félagslega 
nýsköpun (EaSI) og um breytingu á ákvörðun nr. 283/2010/ESB um að koma á fót evrópskri örfjármögnunarleið innan Progressáætlunarinnar í 
þágu atvinnu og félagslegrar aðlögunar (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 238).

(***) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012 frá 25. október 2012 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins og um 
niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 (Stjtíð. ESB L 298, 26.10.2012, bls. 1),

3)  í stað 8. gr. komi eftirfarandi:

„8. gr.

Nefndarmeðferð

1.  Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um evrópska hagskýrslukerfið sem komið var á fót með 
reglugerð (EB) nr. 223/2009. Sú nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
nr. 182/2011(*).

2.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.“

______________
(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun eftirlits 

aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdarvaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13).

2. gr.

Þessi reglugerð skal ekki hafa áhrif á aðferðir vegna samþykktar ráðstafana sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 577/98, 
sem hafa verið hafnar en er ekki lokið fyrir 18. júní 2014.

3. 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 15. maí 2014.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS

 forseti. forseti.

_____________




