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             REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1991/2002                   2005/EES/16/36 

frá 8. október 2002 

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

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 285. gr., 

 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (2), 

 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (4) er mælt fyrir 
um grundvallarákvæði varðandi vinnumarkaðskönnun 
sem ætlað er að veita sambærilegar tölfræðilegar 
upplýsingar um umfang, mynstur og þróun atvinnu og 
atvinnuleysis í aðildarríkjunum. 

 

2) Skjót framkvæmd allra aðildarríkjanna á samfelldu 
vinnumarkaðskönnuninni, sem krafist er í 
reglugerð (EB) nr. 577/98 var talin forgangsaðgerð í 
aðgerðaáætlun um hagskýrsluþörf Myntbandalags 
Evrópu sem ráðið staðfesti 19. janúar 2001. 

 

3) Nægur tími hefur nú liðið síðan reglugerð (EB) 
nr. 577/98 öðlaðist gildi til að öll aðildarríkin hafi haft 
svigrúm til að gera þær ráðstafanir og gangast undir 
þær skuldbindingar sem nauðsynlegar eru til að unnt 
sé að framkvæma þá reglugerð að fullu. Þó hafa ekki 
öll aðildarríkin gert þessar ráðstafanir eða gengist 
undir þessar skuldbindingar. Þar af leiðandi skal setja 
frest fyrir undanþáguna sem heimilar aðildarríkjum að 
láta einungis gera árlega könnun. 

________________  

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 308, 9.11.2002, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2003 frá 16. 
maí 2003 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 39, 31.7.2003, bls. 28. 

(1) Stjtíð. EB C 270 E, 25.9.2001, bls. 23. 
(2) Stjtíð. EB C 48, 21.2.2002, bls. 67. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 11. desember 2001 (Stjtíð. EB C 177 E, 

25.7.2002, bls. 30), sameiginleg afstaða ráðsins frá 15. apríl 2002 
(Stjtíð. EB C 145 E, 18.6.2002, bls. 122) og ákvörðun Evrópuþingsins 
frá 11. júní 2002 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). 

(4) Stjtíð. EB L 77, 14.3.1998, bls. 3. 

4) Samþykkja ber nauðsynlegar ráðstafanir til fram-
kvæmdar á reglugerð (EB) nr. 577/98 í samræmi við 
ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um 
reglur um meðferð framkvæmdavalds sem fram-
kvæmdastjórninni er falið (5). 

 

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

 

6) Samráð hefur verið haft við hagskýrsluáætlunar-
nefndina, sem komið var á fót með ákvörðun ráðsins 
89/382/EBE, KBE (6), í samræmi við 3. gr. þeirrar 
ákvörðunar. 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 577/98: 

 

1. Í stað annarrar málsgreinar í 1. gr. komi eftirfarandi: 

 

„Könnunin skal vera samfelld könnun og eru 
niðurstöður birtar ársfjórðungslega eða árlega. Hins 
vegar er þeim aðildarríkjum, sem ekki geta gert 
samfellda könnun, heimilt, á aðlögunartímabili sem ekki 
varir lengur en til ársloka 2002, að láta gera árlega 
könnun sem fari fram á vorin. 

 

Þrátt fyrir það skal aðlögunartímabilið framlengt. 

 

a) til 2003 að því er Ítalíu varðar, 

 

b) til 2004  að því er Þýskaland varðar, að því tilskildu 
að Þýskaland afhendi í staðinn ársfjórðungsmetla 
fyrir helstu stærðir í vinnumarkaðskönnuninni, sem 
og metla fyrir árleg meðaltöl tiltekinna stærða í 
vinnumarkaðskönnuninni.“ 

________________  

(5) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
(6) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 
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2. Í stað 8. gr. komi eftirfarandi: 
 

„8. gr. 
 

Málsmeðferð 
 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar 
hagskýrsluáætlunarnefndar sem komið var á fót með 
ákvörðun nr. 89/382/EBE, KBE (*). 

 
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB (**) með hliðsjón 
af ákvæðum 8. gr. hennar. 

Tímabilið, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

 
3. Nefndin skal setja sér starfsreglur. 
 
(*) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 
(**) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.“ 

 
2. gr. 

 
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 
 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
 
Gjört í Lúxemborg 8. október 2002. 

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX T. PEDERSEN 

forseti. forseti. 
 

 
 
 


