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                 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 247/2003           2005/EES/49/39 

frá 10. febrúar 2003 

um samþykkt forskriftar að sérstakri einingu um vinnuskipulag og tilhögun vinnutíma fyrir 
 árið 2004 sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 frá 
9. mars 1998 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í Banda-
laginu (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2104/2002 (2), einkum 
2. mgr. 4. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 246 /2003 (3), um samþykkt áætlunar um sérstakar 
einingar fyrir tímabilið 2004 til 2006 fyrir vinnu-
markaðskönnunina, er að finna sérstaka einingu um 
vinnuskipulag og tilhögun vinnutíma. 

 
2) Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 577/98 skal taka saman ítarlega skrá yfir upp-
lýsingar, sem skal safna fyrir sérstaka einingu, að 
minnsta kosti tólf mánuðum áður en viðmiðunar-
tímabilið fyrir þá einingu hefst. 

3) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin þurfa sambæri-
legar hagskýrslur um skipulag fyrirtækja til þess að 
geta metið á viðunandi hátt þá framþróun sem hefur 
orðið á grundvelli viðmiðunarreglna um stefnu í 
atvinnumálum, einkum samkvæmt þriðju stoðinni um 
að stuðla að aðlögunarhæfni fyrirtækja og starfs-
manna þeirra, þ.m.t. það sem lýtur að atvinnu-
gæðum (4). 

 
4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-

gerð, eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunar-
nefndarinnar. 

 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Ítarlega skráin yfir upplýsingar, sem taka skal saman fyrir 
árið 2004 fyrir sérstaka einingu, eins og mælt er fyrir um í 
viðaukanum, er hér með samþykkt. 
 

2. gr. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda 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 10. febrúar 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Pedro SOLBES MIRA 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 34, 11.2.2003, bls. 5. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2003 frá  
26. september 2003 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð)  
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 64, 18.12.2003, bls. 39 

(1) Stjtíð. EB L 77, 14.3.1998, bls. 3. 
(2) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 14. 
(3) Stjtíð. EB L 34, 11.2.2003, bls. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)   Stjtíð. EB L 60, 1.3.2002, bls. 60. 
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VIÐAUKI 
 

VINNUMARKAÐSKÖNNUN 
 

Forskrift að sérstakri einingu um vinnuskipulag og tilhögun vinnutíma fyrir árið 2004 
 
1. Hlutaðeigandi aðildarríki og svæði: öll. 
 
2. Einungis eru tekin saman gögn um aðalstarf. 
 
3. Breyturnar verða kóðaðar með eftirfarandi hætti: 
 

Dálkur Kóði Lýsing Sía, athugasemdir 

209  Stjórn á eigin vinnuaðferðum og vinnuskipulagi 
(valkvætt fyrir Þýskaland) 

C26 = 1,2 

 1 Einstaklingur getur ákveðið hvernig hann vinnur  

 2 Einstaklingur getur ákveðið hvenær hann vinnur  

 3 Einstaklingur getur ákveðið hvenær og hvernig hann 
vinnur 

 

 0 Einstaklingur getur ekki ákveðið hvenær og hvernig 
hann vinnur 

 

 9 Á ekki við  

 Eyða Ekkert svar  

210  Vinna fyrir einn viðskiptavin 
(valkvætt fyrir Þýskaland) 

C26 = 2 eða C26 = 1
og C34_35 < 10 

 1 Vinnur reglulega fyrir aðeins einn skjólstæðing eða 
viðskiptavin 

 

 0 Vinnur reglulega fyrir einn skjólstæðing eða við-
skiptavin 

 

 9 Á ekki við  

 Eyða Ekkert svar  

211_212  Yfirvinnustundir í viðmiðunarviku C26 = 3 

 ... Fjöldi yfirvinnustunda  

 99 Á ekki við  

 Eyða Ekkert svar  

213_214  Greiddar yfirvinnustundir í viðmiðunarviku C213_214 ≤ 
C211_212; 

 00 Engar greiddar yfirvinnustundir eða engin yfirvinna C213_214 = 00 ef 
C211_212 = 00  

 … Fjöldi greiddra yfirvinnustunda  

 99 Á ekki við  

 Eyða Ekkert svar  

215  Fyrirkomulag vaktavinnu C204 = 1 

 1 Samfelld vaktavinna, yfirleitt fjögurra vakta kerfi  

 2 Hálfsamfelld vaktavinna, yfirleitt þriggja vakta kerfi  

 3 Tveggja vakta kerfi: tvöfaldar dagvaktir  

 4 Stundum næturvakt, stundum dagvakt  

 6 Aðrar tegundir vakta  

 9 Á ekki við  

 Eyða Ekkert svar  
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Dálkur Kóði Lýsing Sía, athugasemdir 

216  Breytilegur vinnutími C26 = 3 

 1 Fastur vinnutími á hverjum vinnudegi  

 2 Óreglulegur vinnutími, upphaf/lok innan tiltekinna 
tímamarka 

 

 3 Uppsafnaðar vinnustundir aðeins með möguleika á 
frístundum 

 

 4 Uppsafnaðar vinnustundir með möguleika á heilum 
frídögum (auk frístunda) 

 

 5 Upphaf og lok vinnudags er breytilegt samkvæmt 
samkomulagi við hvern og einn 

 

 6 Ákveður eigin vinnutíma (engin formleg mörk)  

 7 Annað  

 9 Á ekki við  

 Eyða Ekkert svar  

217  Vinnutími ákveðinn á ársgrundvelli 
(valkvætt fyrir Þýskaland) 

C26=3 og C216 ≠ 6 

 1 Einstaklingur er með samning þar sem vinnutími er 
ákveðinn á ársgrundvelli 

 

 0 Einstaklingur er ekki með samning þar sem vinnu-
tími er ákveðinn á ársgrundvelli 

 

 9 Á ekki við  

 Eyða Ekkert svar  

218  Bakvaktavinna 
(valkvætt fyrir Þýskaland og Portúgal) 

C26 = 3 og 
C204 ≠ 1 

 1 Einstaklingur mætir einungis til vinnu þegar hans er 
þörf 

 

 0 Annað  

 9 Á ekki við  

 Eyða Ekkert svar  

219  Fyrirkomulag vinnutíma starfsmanna í hlutastarfi í 
samanburði við starfsmenn í fullu starfi 

C46 = 2-8 

 1 Færri stundir á dag  

 2 Hálfum degi styttri á viku  

 3 Færri dagar á viku  

 4 Færri stundir á dag og færri dagar á viku  

 5 Önnur hver vika  

 6 Annað  

 9 Á ekki við  

 Eyða Ekkert svar  
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Dálkur Kóði Lýsing Sía, athugasemdir 

220  Möguleiki á breytilegum vinnutíma í viðmiðunarviku 
(valkvætt fyrir Þýskaland, Ítalíu, Finnland, Svíþjóð 
og Breska konungsríkið) 

C24 = 1 og C26 = 3
og C58 ≠ 1 og  
C216 = 1-4 

 1 [C216 = 3, 4] einstaklingur hefur dregið úr upp-
söfnuðum vinnustundum 

 

 2 [C216 ≠ 3,4] einstaklingur hefur tekið nokkrar frí-
stundir (án þess að þurfa að nota orlof) 

 

 3 [C216 ≠ 4] einstaklingur hefur tekið hálfan frídag, 
heilan frídag eða fleiri 

 

 4 Einstaklingur hefur dregið úr uppsöfnuðum vinnu-
stundum eða tekið nokkrar frístundir og einnig 
hálfan frídag, heilan frídag eða fleiri (á mismunandi 
dögum vikunnar) 

 

 5 [C216 = 3, 4] Einstaklingur vildi nota uppsafnaðar 
vinnustundir en gat það ekki (og hefur ekki tekið 
neitt orlof) 

 

 6 [C216 ≠ 3, 4]  Einstaklingur vildi taka nokkrar frí-
stundir, hálfan frídag, heilan frídag eða fleiri en gat 
það ekki 

 

 7 Annað (raunverulegur fjöldi vinnustunda ≥ skv. 
samningi, uppsögn o.s.frv.) 

 

 9 Á ekki við  

 Eyða Ekkert svar  

221  Hagræðing vinnutíma vegna aðstæðna í einkalífi 
(valkvætt fyrir Þýskaland) 

C204 = 1 eða 
C218 = 1 

 1 Vaktavinna hentar aðstæðum í einkalífi.  

 2 Bakvaktavinna hentar aðstæðum í einkalífi  

 0 Vaktavinna eða bakvaktavinna hentar ekki aðstæð-
um í einkalífi 

 

 9 Á ekki við  

 Eyða Ekkert svar  

222  Hagræðing vinnutíma vegna aðstæðna í einkalífi 
(valkvætt fyrir Þýskaland) 

C205, C206, C207,
C208 = 1,2 og 
C204 = 3,9 og 
C218 = 0,9 

 1 Kvöld-, nætur- eða helgarvinna hentar aðstæðum í 
einkalífi 

 

 3 Kvöld-, nætur- eða helgarvinna hentar ekki aðstæð-
um í einkalífi 

 

 9 Á ekki við  

 Eyða Ekkert svar  

   Kóðunin vísar til
reglugerðar fram-
kvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1575/2000
(Stjtíð. EB L 181,
20.7.2000, bls. 16) 

 
 
4. Breyturnar fyrir vaktavinnu, kvöldvinnu, laugardagsvinnu og sunnudagsvinnu, sem settar eru fram sem dálkar 

204 og 208 í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1575/2000 að því er varðar kerfis-
skráningu fyrir gagnaflutninga frá og með árinu 2001, skulu teknar með í könnuninni fyrir árið 2004 fyrir sama 
viðmiðunartímabil og fyrir sérstöku eininguna sem um getur í 1. gr. þessarar reglugerðar. 
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5. Breyturnar fyrir vaktavinnu skulu kóðaðar á eftirfarandi hátt: 
 

204  Vaktavinna C26 = 3 
 1 Einstaklingur vinnur á vöktum  
 3 Einstaklingur vinnur ekki á vöktum  
 9 Á ekki við  
 Eyða Ekkert svar  

 
 
 


