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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 246/2003

av 10. februar 2003

om vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler for tidsrommet 2004 til 2006 for arbeidskraftunder-
søkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98(*)

2005/EØS/27/53

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 

HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-

peiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 

1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 

Fellesskapet(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2104/2002(2), særlig artikkel 4 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med forordning (EF) nr. 577/98 er det nød-

vendig å angi hva som skal inngå i programmet med ad 

hoc-moduler for tidsrommet 2004 til 2006.

2) Medlemsstatene og Kommisjonen trenger særlige statis-

tiske opplysninger for å utarbeide hensiktsmessige poli-

tiske tiltak i forbindelse med modernisering av arbeidets 

tilrettelegging(3), forenlighet mellom yrkesaktivt liv og 

familieliv(4) samt aktiv alderdom(5).

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Programmet med ad hoc-moduler til arbeidskraftundersøkelsen 
for tidsrommet 2004 til 2006, som fastsatt i vedlegget, vedtas.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunn-
gjort i Den Europeiske Unions Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2003.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 34, 11.2.2003, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2003 av 11. juli 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54, 23.10.2003, s. 10.

((1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3.
(2) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 14.
(3) EFT L 60 av 1.3.2002, s. 67.
(4) EFT C 218 av 31.7.2000, s. 5.
(5) EFT L 60 av 1.3.2002, s. 64.
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VEDLEGG

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE

FLERÅRIG PROGRAM MED AD HOC-MODULER

1.  Arbeidets tilrettelegging og arbeidstidsordninger

Liste over variabler: fastsettes før mars 2003.

Referanseperiode: andre kvartal 2004. Medlemsstatene kan imidlertid framlegge opplysninger som viser til alle 
årets 52 uker dersom delutvalget for ad hoc-modulen velges ut på grunnlag av utvalgets bølgestruktur.

Berørte medlemsstater og regioner: ennå ikke fastsatt.

Utvalg: en firedel av hele det utvalget som er nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 577/98. Dersom referanseperioden omfatter samtlige 52 uker, skal imidlertid utvalgsstørrelsen utgjøre minst 
15 % av hele det utvalget som er nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 577/98. 
Dersom utvalgsenheten er enkeltpersoner, er det ikke behov for opplysninger om andre husholdningsmedlemmer.

Innberetning av resultatene: innen 31. mars 2005.

2.  Forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv

Liste over variabler: fastsettes før mars 2004.

Referanseperiode: andre kvartal 2005. Medlemsstatene kan imidlertid framlegge opplysninger som viser til alle 
årets 52 uker dersom delutvalget for ad hoc-modulen velges ut på grunnlag av utvalgets bølgestruktur.

Berørte medlemsstater og regioner: ennå ikke fastsatt.

Utvalg: en firedel av hele det utvalget som er nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 577/98. Dersom referanseperioden omfatter samtlige 52 uker, skal imidlertid utvalgsstørrelsen utgjøre minst 
15 % av hele det utvalget som er nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 577/98. 
Dersom utvalgsenheten er enkeltpersoner, er det ikke behov for opplysninger om andre husholdningsmedlemmer.

Innberetning av resultatene: innen 31. mars 2006.

3.  Overgang fra yrkesaktivt liv til pensjon

Liste over variabler: fastsettes før mars 2005.

Referanseperiode: andre kvartal 2006. Medlemsstatene kan imidlertid framlegge opplysninger som viser til alle 
årets 52 uker dersom delutvalget for ad hoc-modulen velges ut på grunnlag av utvalgets bølgestruktur.

Berørte medlemsstater og regioner: ennå ikke fastsatt.

Utvalg: en firedel av det utvalget som er nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 577/98. Utvalget for denne modulen består av bare personer i aldersgruppen 50-74 år. Dersom referanseperio-
den omfatter samtlige 52 uker, skal imidlertid utvalgsstørrelsen utgjøre minst 15 % av det utvalget som er nødven-
dig for å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 577/98. Dersom utvalgsenheten er enkeltpersoner, 
er det ikke behov for opplysninger om andre husholdningsmedlemmer.

Innberetning av resultatene: innen 31. mars 2007.

________________


