14.2.2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 545/2014

Nr. 13/689

2019/EØS/13/63

av 15. mai 2014
om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en
arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1,
under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,
etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene,
etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

For effektivt å kunne bekjempe forskjellsbehandling i samsvar med artikkel 10 i traktaten om Den europeiske unions
virkemåte (TEUV), for å bidra til å sikre samsvar med artikkel 21 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende
rettigheter, og for å etterstrebe målet om full sysselsetting og sosiale framskritt, i samsvar med artikkel 3 i traktaten om
Den europeiske union (TEU), og for å overvåke utviklingen med hensyn til oppfyllelse av Unionens politiske mål, slik
som hovedmålene i Europa 2020-strategien, er det nødvendig å ha sammenlignbar, pålitelig og objektiv statistikk om
situasjonen for sysselsatte, arbeidsløse og personer utenfor arbeidsmarkedet, samtidig som fortrolig behandling av
statistiske opplysninger, personvern og vern av personopplysninger overholdes.

2)

Som følge av at TEUV trådte i kraft, må den myndighet som er gitt Kommisjonen, bringes i samsvar med traktatens
artikkel 290 og med den nye rettslige rammen som følger av ikrafttredelsen for europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 182/2011(2).

3)

Kommisjonen har i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011 påtatt seg å gjennomgå rettsakter som nå inneholder
henvisninger til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll i lys av kriteriene fastsatt i TEUV.

4)

Rådsforordning (EF) nr. 577/98(3) inneholder henvisninger til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, og
bør derfor gjennomgås i lys av kriteriene fastsatt i TEUV.

5)

For særlig å ta hensyn til økonomisk, sosial og teknisk utvikling bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med
artikkel 290 i TEUV, delegeres til Kommisjonen med hensyn til justering av listen over undersøkelsesvariabler, som
angis i listen over 14 grupper av undersøkelseskjennetegn omhandlet i forordning (EF) nr. 577/98, for å opprette et
treårig program med tilleggsundersøkelser, der det for hver tilleggsundersøkelse angis emnet, listen over og beskrivelse
av området for de spesialiserte opplysningene (heretter kalt «deltemaer i tilleggsundersøkelse») samt referanseperioden.
I tillegg bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter med henblikk på å vedta listen over
strukturvariabler og undersøkelseshyppigheten. Kommisjonen bør sikre at disse delegerte rettsaktene ikke medfører en
betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne.

6)

Det er av særlig betydning at Kommisjonen gjennomfører egnede samråd under det forberedende arbeidet, herunder på
ekspertnivå. Kommisjonen bør i forbindelse med forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter påse at relevante
dokumenter oversendes til Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på hensiktsmessig måte.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 29.5.2014, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 241/2014 av
24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av
3.9.2015, s. 47.
(1) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. mai 2014.
(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for
medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13).
(3) Rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet (EFT L 77 av 14.3.1998,
s. 3).
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7)

For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 577/98 bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med forordning (EU) nr. 182/2011.

8)

Med henblikk på den betydningen tilleggsundersøkelsene i arbeidskraftundersøkelsen har for Unionens politikk, bør
Unionen bidra til å finansiere gjennomføringen av dem, i samsvar med prinsippet om en rimelig fordeling av den
økonomiske byrden mellom Uniones og medlemsstatenes budsjetter. Tilskudd bør gis, uten forslagsinnbydelser, i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 966/2012(4). Tilskuddene bør gis, med forbehold om at
tilleggsundersøkelsene faktisk gjennomføres, til de nasjonale statistikkontorene og andre nasjonale myndigheter nevnt i
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(5). Tilskudd som gis for å utføre arbeidskraftundersøkelser, kan
være i form av engangsutbetalinger. I den forbindelse bør bruken av engangsutbetalinger være en av de viktigste måtene
å forenkle forvaltningen av tilskudd på.

9)

Som unntak fra forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og med henblikk på den økte byrden i forbindelse med
tilleggsopplysningene som må samles inn til tilleggsundersøkelsene i arbeidskraftundersøkelsen som vil bidra til å
framskaffe indikatorer for å nå Unionens politiske mål, er det nødvendig å samfinansiere lønnskostnadene til nasjonale
myndigheters personale, selv om den berørte offentlige myndigheten ville ha gjennomført det støttede tiltaket uten et
tilskudd fra Unionen, og å samfinansiere andre relevante støtteberettigede kostnader.

10)

Når det gjelder tildeling av myndighet til Kommisjonen, er denne forordning begrenset til å bringe Kommisjonens
nåværende myndighet angitt i forordning (EF) nr. 577/98 i samsvar med artikkel 290 i TEUV og med den nye rettslige
rammen som følger av ikrafttredelsen for forordning (EU) nr. 182/2011, samt å foreta en eventuell gjennomgåelse av
omfanget av denne myndigheten. Ettersom det fortsatt er slik at målet for forordning (EF) nr. 577/98, ikke kan nås i
tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med
nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i TEUV. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel
går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

11)

Av hensyn til rettssikkerheten er det nødvendig at framgangsmåter for vedtakelse av tiltak som er innledet, men ikke
gjennomført før denne forordning trer i kraft, ikke berøres av denne forordning.

12)

Forordning (EF) nr. 577/98 bør derfor endres –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 577/98 gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 4 gjøres følgende endringer:
a) Nummer 2 og 3 skal lyde:
«2. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 7c, når det gjelder
justering av listen over undersøkelsesvariabler angitt i listen over 14 grupper av undersøkelseskjennetegn nevnt i nr. 1 i
denne artikkel, og som er blitt nødvendig på grunn av metodenes og begrepenes utvikling. En delegert rettsakt vedtatt i
samsvar med dette nummer skal ikke omgjøre valgfrie variabler til obligatoriske variabler.
(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske unions
alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1).
(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlamentsog rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps
statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en
komité for De europeiske fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164).
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De obligatoriske variablene som skal dekkes kontinuerlig, skal inngå i undersøkelseskjennetegnene i nr. 1 bokstav a)–j)
og l)–n) i denne artikkel. Disse variablene skal inngå i de 94 undersøkelseskjennetegnene. Hver berørte delegerte
rettsakt skal vedtas senest 15 måneder før undersøkelsens referanseperiode begynner.
Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 7c, når det gjelder en liste over
variabler (heretter kalt «strukturvariabler») blant de undersøkelseskjennetegnene som er angitt i nr. 1 i denne artikkel,
som bare skal samles inn i form av årsgjennomsnitt på grunnlag av et delutvalg av uavhengige observasjoner basert på
en referanseperiode på 52 uker, og ikke i form av kvartalsgjennomsnitt.
2a. Strukturvariabler skal oppfylle vilkåret at det relative standardavviket (uten hensyn til virkning av utvalgsplanen)
for et årsestimat som utgjør minst 1 % av den yrkesaktive befolkningen, ikke overstiger
a) 9 % for medlemsstater med en befolkning på 1–20 millioner innbyggere, og
b) 5 % for medlemsstater med en befolkning på 20 millioner eller flere.
Medlemsstater med færre enn en million innbyggere skal være unntatt fra kravene til relativt standardavvik, og
variablene skal samles for hele utvalget, med mindre utvalget oppfyller kriteriet fastsatt i bokstav a).
Når det gjelder medlemsstater som bruker et delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler, skal hele delutvalget
bestå av uavhengige observasjoner dersom det gjennomføres mer enn én undersøkelsesrunde.
2b. Årstotaler for delutvalg og årsgjennomsnitt for hele utvalget skal være konsistente når det gjelder sysselsetting,
arbeidsløshet og befolkning utenfor arbeidsstyrken inndelt etter kjønn og for følgende aldersgrupper: 15–24, 25–34, 35–
44, 45–54, 55–64, 55 +.
3
Kommisjonen skal gjennom gjennomføringsrettsakter vedta kontrollreglene som skal benyttes, kodingen av
variablene og listen over prinsippene for formulering av spørsmål om arbeidsstyrkestatus. Gjennomføringsrettsaktene
skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 8 nr. 2.»
b) Nummer 4 utgår.
2) Følgende artikler tilføyes:
«Artikkel 7a
Tilleggsundersøkelser
1. Ytterligere kjennetegn kan tilføyes for å utfylle opplysningene beskrevet i artikkel 4 nr. 1 (heretter kalt «tilleggsundersøkelse»).
2.

Utvalget som brukes til å samle inn data for tilleggsundersøkelser, skal også gi opplysninger om strukturvariabler.

3.

Utvalget som brukes til å samle inn data for tilleggsundersøkelser, skal oppfylle ett av følgende vilkår:

a) Innsamling av opplysningene for tilleggsundersøkelser i de 52 referanseukene og omfattes av de samme kravene som i
artikkel 4 nr. 2a.
b) Innsamling av opplysninger for tilleggsundersøkelser for hele utvalget i minst ett kvartal.
4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 7c om opprettelse av et treårig
program med tilleggsundersøkelser. Programmet skal for hver tilleggsundersøkelse angi emnet, listen over og en
beskrivelse av området for de spesialiserte opplysningene (heretter kalt «deltemaer i tilleggsundersøkelse») som utgjør
rammen for tilleggsundersøkelsens tekniske kjennetegn omhandlet i nr. 5 i denne artikkel samt referanseperioden.
Programmet skal vedtas senest 24 måneder før programmets referanseperiode begynner.
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5. For å sikre ensartet anvendelse av programmet nevnt i nr. 4 i denne artikkel skal Kommisjonen gjennom
gjennomføringsrettsakter angi tilleggsundersøkelsens tekniske kjennetegn i hvert enkelt deltema i tilleggsundersøkelsen i
samsvar med området for spesialiserte opplysninger omhandlet i nevnte nummer, de filtre og koder som skal benyttes ved
overføring av data samt fristen for overføring av resultatene, som kan være en annen enn fristen fastsatt i artikkel 6.
Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 8 nr. 2.

6. Den detaljerte listen over opplysninger som skal samles inn som ledd i en tilleggsundersøkelse, skal utarbeides minst
12 måneder før referanseperioden for vedkommende undersøkelse begynner. En tilleggsundersøkelses størrelse skal ikke
overstige 11 tekniske kjennetegn.

Artikkel 7b

Finansieringsbestemmelse

Unionen skal gi økonomisk støtte til de nasjonale statistikkontorene og andre nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 5 nr. 2
i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(*), til gjennomføring av tilleggsundersøkelsene i artikkel 7a i
denne forordning, i samsvar med artikkel 16 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 1296/2013(**). Unionen kan i samsvar med artikkel 128 nr. 1 annet ledd i europaparlaments- og rådsforordning (EU,
Euratom) nr. 966/2012(***) gi tilskudd, uten en forslagsinnbydelse, til disse nasjonale statistikkontorene og andre nasjonale
myndigheter. Tilskuddene kan være i form av engangsutbetalinger, og skal foretas på det vilkår at medlemsstatene faktisk
deltar i gjennomføringene av tilleggsundersøkelser.

Artikkel 7c

Utøvelse av delegert myndighet

1.

Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel.

2. Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten den er gitt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 og artikkel 7a, sørge for at
de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene og oppgavegiverne.

De delegerte rettsaktene skal vedtas bare når de er nødvendige for å ta hensyn til sosial og økonomisk utvikling. De
delegerte rettsaktene endrer ikke valgfriheten i forbindelse med de påkrevde opplysningene.

Kommisjonen skal behørig begrunne de statistiske tiltakene fastsatt i de delegerte rettsaktene, eventuelt ved bruk av innspill
fra relevante eksperter på grunnlag av en analyse av kostnadseffektiviteten, herunder en vurdering av byrden for
oppgavergivere og av produksjonskostnadene, som nevnt i artikkel 14 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 223/2009.

3. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter som nevnt i artikkel 4 nr. 2 og artikkel 7a for en
periode på fem år fra 18. juni 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni
måneder før utløpet av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal automatisk forlenges med perioder av samme
varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av
hver periode.

4. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 4 nr. 2 og artikkel 7a kan når som helst tid tilbakekalles av
Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i
beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions
tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede
er trådt i kraft.

5. Så snart Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om
dette.
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6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 2 og artikkel 7a trer i kraft bare dersom verken
Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelser innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt
Europaparlamentet og Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet
Kommisjonen om at de ikke kommer til å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne
fristen med to måneder.
___________
(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving
av europaparlaments- og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske
opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker
og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en komité for De europeiske fellesskaps statistiske
program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164).
(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1296/2013 av 11. desember 2013 om Den europeiske unions program
for sysselsetting og sosial nyskaping (EaSI) og om endring av beslutning nr. 283/2010/EU om opprettelse av den
europeiske mikrofinansieringsordningen Progress til fordel for sysselsetting og sosial integrasjon (EUT L 347 av
20.12.2013, s. 238).
(***) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den
europeiske unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT
L 298 av 26.10.2012, s. 1).»
3) Artikkel 8 skal lyde:
«Artikkel 8
Komitéprosedyre
1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det europeiske statistikksystem nedsatt ved forordning (EF) nr. 223/2009.
Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(*).
2.

Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

___________
(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og
prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av
28.2.2011, s. 13).»
Artikkel 2
Denne forordning berører ikke framgangsmåtene for vedtakelse av tiltak fastsatt i forordning (EF) nr. 577/98 som er innledet,
men ikke fullført før 18. juni 2014.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 15. mai 2014.
For Europaparlamentet

For Rådet

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

President

Formann
__________

