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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 698/2006

frá 5. maí 2006

um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 530/1999 að því er varðar gæðamat á hagskýrslum 
um uppbyggingu launa og launakostnaðar (*)

2015/EES/55/39

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 530/1999 frá 
9. mars 1999 varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa og 
launakostnaðar (1), einkum iv. lið 11. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reglugerð (EB) nr. 530/1999 var hrundið í framkvæmd 
með reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 452/2000 (2) og (EB) nr. 72/2002 (3) sem skilgreina 
efni og mat gæðaskýrslunnar sem á að framsenda til fram-
kvæmda stjórnarinnar (Hagstofu Evrópu banda lag anna) 
eftir hvert viðmiðunartímabil.

2) Upplýsingarnar sem koma fram í gæðaskýrslunni verða 
að vísa í tilteknar breytur. Þessar breytur eru skilgreindar 
í reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1726/1999 (4) og (EB) nr. 1916/2000 (5).

3) Breytingar á ráðstöfunum vegna gæðamats hagskýrslna 
um uppbyggingu launa og launakostnaðar eru nauðsyn-
legar annars vegar vegna breytinga á reglugerðum (EB) 
nr. 1726/1999 og (EB) nr. 1916/2000 og hins vegar á 
reglu gerðum (EB) nr. 1737/2005 og (EB) nr. 1738/2005. 
Fyrir skýrleika sakir og til að draga úr álaginu á hagstofur 
ein stakra aðildarríkja er einnig nauðsynlegt að samræma 
gæða mat á hagskýrslum um uppbyggingu launa og launa-
kostnaðar.

4) Reglugerð þessi ætti því að koma í stað reglugerða (EB) 
nr. 452/2000 og (EB) nr. 72/2002.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 121, 6.5.2006, bls. 30. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 136/2006 frá 27. október 
2006 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 64, 21.12.2006, 
s. 8.

(1) Stjtíð. EB L 63, 12.3.1999, bls. 6. Reglugerðin, eins og henni var breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1).

(2) Stjtíð. EB L 55, 29.2.2000, bls. 53.
(3) Stjtíð. EB L 15, 17.1.2002, bls. 7.
(4) Stjtíð. EB L 203, 3.8.1999, bls. 28. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 1737/2005 (Stjtíð. ESB L 279, 22.10.2005, bls. 11).
(5) Stjtíð. EB L 229, 9.9. 2000, bls. 3. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 1738/2005 (Stjtíð. ESB L 279, 22.10.2005, bls. 32).

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

1.  Mælt er fyrir um viðmiðanir fyrir mat og efni gæða-
skýrsl unnar, sem um getur í 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 530/1999, í viðaukanum við þessa reglugerð.

Breyturnar, sem tilgreindar eru í viðaukanum við þessa 
reglugerð, eru skilgreindar í I. og II. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1726/1999 og I. og II. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 1916/2000.

2.  Veita skal upplýsingarnar sem mælt er fyrir um í 
viðaukanum með fyrirvara um frávikin í löggjöf Bandalagsins 
að því er varðar grunnhagtölur um uppbyggingu launa og 
launakostnaðar, vinnumarkaðskönnunina, hagskýrslur um 
skipulag fyrirtækja og þjóðhagsreikninga.

2. gr.

Senda skal gæðaskýrslurnar til Hagstofu Evrópubandalaganna 
eigi síðar en 24 mánuðum frá lokum viðmiðunartímabilsins 
sem gögnin voru tekin saman fyrir, nema kveðið sé á um annað 
í viðaukanum.

3. gr.

Reglugerðir (EB) nr. 452/2000 og (EB) nr. 72/2002 eru felldar 
úr gildi.

4. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 5. maí 2006.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Joaquín ALMUNIA

 framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

Viðmiðanir fyrir mat og efni gæðaskýrslunnar fyrir grunnhagtölur um uppbyggingu launa og launakostnaðar

Gæðaskýrslur skulu innihalda upplýsingar um alla sex þætti gæðaskilgreiningar evrópska hagskýrslukerfisins, þ.e. 
mikilvægi, nákvæmni, tímanleika og stundvísi, aðgengileika og skýrleika, samanburðarhæfi og samræmi.

1. Mikilvægi

 ‚Mikilvægi‘ gefur til kynna að hve miklu leyti hagtöluupplýsingar uppfylla þarfir núverandi og hugsanlegra 
notenda. Það vísar til þess hvort allar nauðsynlegar hagtöluupplýsingar séu fyrir hendi og að hvaða marki hugtökin 
sem notuð eru (skilgreiningar, flokkanir, o.s.frv.) endurspegli þarfir notenda.

 Gæðaskýrslurnar um grunnhagtölur um uppbyggingu launa annars vegar og hins vegar launakostnaðar, skulu ná 
yfir:

— samantekt um innlenda meginnotendur,

— lýsingu á helstu þörfum þeirra, þ.m.t. mat á ánægju þeirra með gögnin sem í boði eru,

— lýsingu á öllum eyðum (heilleika) eða hluta sem notendur telja ekki lengur viðeigandi (uppsögn). Lýsa skal 
þeim breytum og sundurliðunum sem vantar með skýrum hætti að því er heilleika varðar.

Upplýsingarnar um liðina sem vísa til innlendra meginnotenda og helstu þarfa þeirra, þ.m.t. tilhögun upp lýs inga-
miðlunar um ánægju notenda, eru valkvæðar.

Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skal senda valkvæðar upplýsingar um ánægjustig með gögnunum sem í boði eru, ef þessar 
upplýsingar liggja fyrir, til Hagstofu Evrópubandalaganna eigi síðar en 36 mánuðum frá lokum við miðunar-
tímabilsins.

2. Nákvæmni

 ‚Nákvæmni‘ í tölfræðilegum skilningi gefur til kynna hve nærri útreikningar eða mat fer að raungildi eða sanngildi 
á breytunum sem um ræðir.

2.1. Úrtaksskekkjur

 Sem vísbending um nákvæmni skal fráviksstuðullinn (6) reiknaður út og sendur fyrir lykilbreytur beggja 
kannananna.

1)  Ef um er að ræða hagskýrslur um atvinnumál skal reikna út og senda fráviksstuðul fyrir breyturnar

 ‚árlegur launakostnaður‘ (7)

 og

 ‚launakostnaður á klukkustund‘ (8).

 Að undanskildum fráviksstuðlunum fyrir mannfjölda í heild skal einnig gera aðskilda fráviksstuðla 
aðgengilega fyrir báðar breytur í eftirfarandi sundurliðunum:

— Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,

— flokkun hagskýrslusvæða, 1. stig (ef við á),

— stærðarflokkum (1–9 (ef við á), 10–49, 50–249, 250–499, 500–999, 1000+).

2) Ef um er að ræða grunnhagtölur um laun skal reikna út og senda fráviksstuðul fyrir breyturnar

‚Vergar tekjur í viðmiðunarmánuðinum‘ (9)

og

(6) Fráviksstuðull er hlutfall kvaðratrótar af dreifni metils og væntigildis hans. Það er metið sem hlutfall kvaðratrótarinnar af dreifni 
úrtaksins og áætlaðs meðaltals. Bæði deilistofn og deilistuðul af hlutfalli fráviksstuðuls ætti að láta í té, ásamt fráviksstuðlinum sem 
út kemur. Við mat á dreifni úrtaks þarf að taka mið af úrtakssniði.

(7) Kóði D (heildarlaunakostnaður), summa gildis kóða D1, D2, D3 og D4 að frádregnum D5 í I. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 1726/1999.

(8) Kóði D (heildarlaunakostnaður), summa gildis kóða D1, D2, D3 og D4 að frádregnum D5, deilt með gildi kóða B1, í I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1726/1999.

(9) Kóði 4.2 (vergar heildartekjur í viðmiðunarmánuðinum) í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1916/2000.
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‚Vergar meðaltekjur á klukkustund í viðmiðunarmánuðinum‘ (10).

Að undanskildum fráviksstuðlum fyrir mannfjölda í heild ætti einnig að gera aðskilda fráviksstuðla aðgengilega 
fyrir báðar breytur í eftirfarandi sundurliðunum:

— Starfsmenn í fullu starfi (karlar og konur aðskilin) og hlutastarfi,

— atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,

— starf (Alþjóðlegu starfsgreinaflokkunin frá 1988, samkvæmt eins stafs kerfi),

— aldur (undir 20, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 og eldri),

— flokkun hagskýrslusvæða, 1. stig (ef við á),

— stig menntunar (0. – 6. flokkur alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar),

— stærðarflokkar fyrirtækja (1–9 (ef við á), 10–49, 50–249, 250–499, 500–999, 1000+).

 Sundurliðun út frá stigi menntunar er valkvæð.

 Aðildarríkin skulu að auki senda skrá yfir þá reiti í hinum margþættu töflum útgáfuætlunarinnar á evrópskum 
vettvangi, samkvæmt samkomulagi við aðildarríkin, sem teljast ekki nægilega áreiðanlegir.

 Ef notuð er önnur úrtaka en líkindaúrtaka skal í staðinn leggja fram lýsingu á því sem hugsanlega veldur 
ónákvæmni vegna sýnatökuaðferða sem notaðar eru og áhrifum þeirra á matið, ef við á.

2.2. Aðrar skekkjur en úrtaksskekkjur

2.2.1. Þ e k j u s k e k k j u r

 Gæðaskýrslurnar um grunnhagtölur um uppbyggingu launa annars vegar og hins vegar launakostnaðar, skulu ná 
yfir eftirfarandi upplýsingar:

— lýsingu á hvers kyns muni á milli viðmiðunarþýðisins og þýðis rannsóknar,

— áætluð hlutföll van- eða ofþekju (11) fyrir viðmiðunarþýðið.

2.2.2.  M æ l i n g a -  o g  ú r v i n n s l u s k e k k j u r

Gæðaskýrslur um grunnhagtölur um uppbyggingu launa annars vegar og launakostnaðar hins vegar, skulu 
innihalda eftirfarandi upplýsingar um mælinga- og úrvinnsluskekkjur (12):

— upplýsingar um breytur með mælingar- og úrvinnsluskekkjum sem eru ekki óverulegar,

— upplýsingar um meginupptök mælinga- og úrvinnsluskekkna (sem eru ekki óverulegar), áhrif þeirra á 
nákvæmni matsins og, ef þær liggja fyrir, aðferðir sem notaðar eru til leiðréttingar.

2.2.3. B r o t t f a l l s s k e k k j u r

Gæðaskýrslurnar um grunnhagtölur, annars vegar um uppbyggingu launa og launakostnaðar hins vegar, skulu fela 
í sér eftirfarandi upplýsingar um brottfallsskekkjur:

— svarhlutfall einingar (13).

— hlutfall tilreiknings á liðum (14) og áhrif tilreiknings á nákvæmni matsins fyrir breyturnar ‚árlegur launa-
kostnaður‘ annars vegar og ‚vergar tekjur í viðmiðunarmánuðinum‘ hins vegar, eins og skilgreint er í lið 2.1.,

— heildarhlutfall tilreiknings (15). Ef upplýsingarnar eru ekki tiltækar fyrir allar tilskildar breytur skal útreikn-
ingurinn byggður á þeim tilskildu breytum þar sem nauðsynlegar upplýsingar eru tiltækar.

(10) Kóði 4.3 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1916/2000.
(11) ‚Vanþekja‘ vísar til eininga sem ranglega falla ekki inn í rammann. ‚Ofþekja‘ felur annaðhvort í sér einingar sem eru utan 

gildissviðsins eða einingar sem ekki eru til í raun.
(12) Mælingarskekkjur eru skekkjur sem verða til við gagnasöfnun. Um er að ræða margs konar mælingarskekkjur, t.d. könnunarverkfærið, 

svarandann, upplýsingakerfið, aðferðina sem beitt er við gagnasöfnun og spyrjandann. Úrvinnsluskekkjur eru skekkjur í eftirvinnslu 
gagna, svo sem gagnaskráningu, kóðun, ritstýringu, vægi og töflusetningu.

(13) Svarhlutfall einingar er hlutfallið milli fjölda svara við spurningunni og heildarfjölda svarenda, gefið upp sem hundraðshluti.
(14) Hlutfall tilreiknings á liðum gefur tilreiknuð gildi fyrir tiltekna breytu sem hundraðshluta af heildarfjölda gildanna fyrir þessa 

breytu.
(15) Heildarhlutfall tilreiknings gefur tilreiknuð gildi fyrir allar breytur sem hundraðshluta af heildarfjölda gildanna fyrir þessar breytur.
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2.2.4. S k e k k j u r  í  f o r s e n d u m  l í k a n a

 Ef reiknilíkön eru gerð skulu gæðaskýrslur um grunnhagtölur um annars vegar uppbyggingu launa og hins vegar 
launakostnaðar, innihalda lýsingu á reiknilíkönum sem notuð eru og vísbendingar um áhrif þeirra á matið (t.d. 
áætlaðan hlut af heildarbreytum), a.m.k. fyrir breyturnar ‚árlegur launakostnaður‘ annars vegar og ‚vergar tekjur 
í viðmiðunarmánuðinum‘ hins vegar, eins og skilgreint er í lið 2.1.

Leggja skal sérstaka áherslu á reiknilíkön vegna leiðréttinga á öðrum skekkjum en úrtaksskekkjum, s.s. þekju 
eininga af öllum umbeðnum stærðarflokkum eða atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, tilreiknings eða 
hækkunaraðferðar til leiðréttingar vegna brottfalls úrtakseiningar.

3. Stundvísi og tímanleiki

‚Stundvísi‘ vísar til tímabilsins milli birtingardags gagna og áætlaðs markdags þegar hefði átt að afhenda gögnin, 
t.d. með tilliti til dagsetninga sem miðað er við í opinberum útgáfuáætlunum, sem mælt fyrir um í reglugerðum 
eða sem aðilar hafa áður komið sér saman um.

‚Tímanleiki‘ upplýsinga vísar til tímalengdarinnar á milli aðgengileika og atburðarins eða fyrirbærisins sem hann 
lýsir.

3.1. Stundvísi

Til að skilja og koma í veg fyrir vandamál vegna stundvísi skal veita upplýsingar um ferli framkvæmdar 
könnunarinnar á landsvísu, með sérstakri áherslu á samsvörun á milli áætlaðra og raunverulegra dagsetninga:

— frestir fyrir svarendur til að svara, einnig vegna ítrekana og eftirfylgni,

— tímabil fyrir vettvangsvinnu,

— tímabil fyrir gagnavinnslu,

— dagsetningar vegna birtingar á fyrstu niðurstöðum.

3.2.  Tímanleiki

Gæðaskýrslurnar um grunnhagtölur um annars vegar uppbyggingu launa og hins vegar launakostnaðar, skulu 
innihalda upplýsingar um tímalengdina á milli birtingar gagna og viðmiðunartímabil gagnanna á landsvísu.

4. Aðgengileiki og skýrleiki

‚Aðgengileiki‘ vísar til efnislegra skilyrða þegar notendur geta fengið gögn: hvert á að fara, hvernig á að fá aðgang, 
afhendingartíma, hentugrar markaðssetningar (höfundarréttur o.s.frv.), tiltækileika einstaklingsbundinna gagna 
eða þjóðhagsreikningagagna, mismunandi sniða og gagnabera (pappír, skrár, geisladiskar/stafrænir mynddiskar, 
Netið), o.s.frv.

‚Skýrleiki‘ vísar til stigs skiljanleika, þ.m.t. umhverfis gagnaupplýsinga, þ.e. hvort gögnum fylgi viðeigandi 
lýsigögn, myndlýsingar s.s. línurit og kort, hvort upplýsingarnar um gæði þeirra liggi fyrir (þ.m.t. takmarkanir á 
notkun) og að hvaða marki frekari aðstoð sé veitt.

Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skal senda upplýsingar um aðgengileika og skýrleika til Hagstofu Evrópubandalaganna 
eigi síðar en 36 mánuðum frá lokum viðmiðunartímabilsins.

4.1. Aðgengileiki

Gæðaskýrslurnar um grunnhagtölur um annars vegar uppbyggingu launa og hins vegar launakostnaðar skulu fela 
í sér eftirfarandi upplýsingar um brottfallsskekkjur:

— tilvísanir í útgáfu á helstu niðurstöðum, þ.m.t. þeim sem eru með athugasemdir í formi texta, línurita, korta, 
o.s.frv.,

— upplýsingar um niðurstöður sem sendar eru til eininga til skýrslugerðar, ef einhverjar eru.

4.2. Skýrleiki

Gæðaskýrslur um grunnhagtölur um annars vegar uppbyggingu launa og hins vegar launakostnaðar skulu inni-
halda eftirfarandi upplýsingar um mælinga- og úrvinnsluskekkjur:

— lýsingu á og tilvísanir til lýsigagna sem veitt eru,

— afrit af helstu aðferðafræðilegum skjölum í tengslum við hagtölur sem lagðar eru fram,

— lýsingu á helstu aðgerðum sem hagstofur einstakra aðildarríkja framkvæma til að upplýsa notendur um 
tengingu við gögnin.
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5. Samanburðarhæfi

‚Samanburðarhæfi‘ miðar að mati á áhrifum af mismunandi beitingu hagtöluhugtaka, mælitækja og verklagsreglna, 
þegar bornar eru saman hagtölur mismunandi landsvæða, greinasviða eða tímabila,

5.1. Landfræðilegur sambærileiki

Gæðaskýrslurnar um grunnhagtölur um annars vegar uppbyggingu launa og hins vegar launakostnaðar skulu 
innihalda upplýsingar um muninn á innlendum og evrópskum hugtökum, einkum að því er varðar skilgreiningu 
á hagskýrslueiningum, mannfjölda, viðmiðunartíma, flokkunum, skilgreiningum á breytum, og áhrifum þeirra á 
matið.

5.2. Sambærileiki mismunandi tímabila

Gæðaskýrslurnar um grunnhagtölur um annars vegar uppbyggingu launa og hins vegar launakostnaðar skulu 
innihalda upplýsingar um breytingar á skilgreiningum, þekju og aðferðum í samanburði við fyrri kannanir, og 
áhrifum þeirra á matið. Þó er ekki krafist upplýsinga um breytingar á skilgreiningum, þekju og aðferðum þegar 
þessar breytingar stafa af breytingum á löggjöf Bandalagsins.

6. Samræmi

‚Samræmi‘ hagskýrslna er að hvaða marki unnt sé að setja gögnin margvíslega saman og í margvíslegum tilgangi, 
á áreiðanlegan hátt. Það er þó oftast auðveldara að auðkenna ósamræmi en að sýna fram á samræmi.

Heimildir, með svipaðar eða jafnvel sömu breytur um grunnhagtölur um uppbyggingu launa og launakostnaðar, 
eru vinnumarkaðskönnunin (LFS), hagskýrslur um skipulag fyrirtækja (SBS), vísitala launakostnaðar (LCI) og 
þjóðhagsreikningar (NA). Gæðaskýrslurnar um grunnhagtölur um uppbyggingu launa annars vegar og hins vegar 
launakostnaðar skulu innihalda samanburð á gögnum um eftirfarandi breytur frá þessum heimildum, sem heild 
og sundurliðaðar út frá atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, og tilgreina ástæðurnar ef verulegur munur er 
á gildunum.

1) Ef um er að ræða grunnhagtölur um uppbyggingu launa skal gera samanburð á milli:

— fjölda vinnustunda, sem eru raunverulega unnar á viðmiðunarári, á hvern starfsmann (16), og meðaltal 
af vinnustundum sem eru raunverulega unnar í aðalstarfi á ári í vinnumarkaðskönnun, einnig á hvern 
starfsmann.

— breytunnar ‚laun‘, á hvern starfsmann (17), og sömu breytu á hvern starfsmann í hagskýrslum um skipulag 
fyrirtækja,

— meðaltals árlegs vaxtahraða á breytunni ‚launakostnaður á klukkustund‘ (18) og meðaltals árlegs 
vaxtahraða á óleiðréttri vísitölu launakostnaðar. Vaxtarhraðinn skal vísa til viðmiðunarárs könnunarinnar, 
sem og fyrri könnunarinnar,

— breytunnar ‚laun og launatengd gjöld‘, á hvern starfsmann (19), og sömu breytunnar í þjóðhagsreikningi.

2) Ef um er að ræða grunnhagtölur um tekjur skal gera samanburð á milli:

— breytunnar ‚vergar árstekjur á viðmiðunarárinu‘, á hvern starfsmann (20), og breytunnar ‚laun‘, á hvern 
starfsmann í þjóðhagsreikningi.

——————

(16) Kóði B1, deilt með gildi kóða A1, í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1726/1999.
(17) Kóði D11, deilt með gildi kóða A1, í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1726/1999.
(18) Í samræmi við skilgreininguna í lið 2.1.
(19) Kóði D1, deilt með gildi kóða A1, í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1726/1999.
(20) Kóði 4.1, deilt með fjölda starfsmanna, í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1916/2000.




