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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1104/2006                   2008/EES/78/29 

frá 18. júlí 2006 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 831/2002 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 322/97 
um hagskýrslur Bandalagsins að því er varðar aðgang í þágu vísinda að gögnum, háðum 
 trúnaðarkvöðum(*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 322/97 frá 
17. febrúar 1997 um hagskýrslur Bandalagsins (1) einkum 
2. mgr. 17. gr. og 1. mgr. 20. gr. 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 831/2002 (2) eru fastsett skilyrði fyrir veitingu 
aðgangs að gögnum, háðum trúnaðarkvöðum, sem 
Bandalagsyfirvaldinu hafa verið send, með það að 
markmiði að unnt sé að draga saman tölfræðilegar 
niðurstöður í vísindaskyni. Í reglugerðinni eru taldar upp 
kannanir og gögn sem hún gildir um. 

2) Kröfur vísindamanna og vísindasamfélagsins um að hafa 
einnig aðgang að gögnum launakerfiskönnunar, háðum 
trúnaðarkvöðum, í vísindaskyni hafa aukist. 
Launakerfiskönnunin hefur að geyma samræmda skipan 
gagna um vergar tekjur, greiddar vinnustundir og árlegan 
fjölda greiddra frídaga sem er safnað saman á fjögurra 
ára fresti í öllu Evrópusambandinu í samræmi við 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 530/1999 frá 9. mars 1999 
varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa og 
launakostnaðar (3). Aðgangur að slíkum trúnaðargögnum 
fæli í sér mikinn ávinning fyrir rannsóknir á tekjum 
einstaklinga og tengslum þeirra við könnunaratriði 
vinnuveitanda. Því skal bæta þessari könnun við 
upptalninguna í reglugerð (EB) nr. 831/2002.) 

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
trúnaðarkvaðir í hagskýrslum. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 831/2002 er breytt sem hér segir: 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 197, 19.7.2006, bls. 3. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2006 frá 8. desember 
2006 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15, 29.3.2007, p. 
29. 

(1) Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 133, 18.5.2002, bls. 7. 
(3) Stjtíð. EB L 63, 12.3.1999, bls. 6. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 

(EB) nr. 1882/2003. 

1. Í stað 1. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Bandalagsyfirvaldið getur veitt aðgang í húsnæði sínu 
að gögnum, háðum trúnaðarkvöðum, sem fengin eru úr 
eftirfarandi könnunum eða hagskýrsluheimildum: 

— Heimiliskönnun Evrópubandalagsins (European 
Community Household Panel), 

— vinnumarkaðskönnuninni, 

— könnun Evrópubandalagsins á nýjungum, 

— könnun á starfsmiðaðri símenntun, 

— launakerfiskönnuninni. 

Að beiðni þess innlenda yfirvalds sem lagði til gögnin skal 
aðgangur að gögnunum óheimill til sérstaks 
rannsóknarverkefnis.“ 

2. Í stað 1. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Bandalagsyfirvaldið getur birt nafnlaus rekstrargögn 
sem fengin eru úr eftirfarandi könnunum eða 
hagskýrslugögnum: 

— Heimiliskönnun Evrópubandalagsins, 

— vinnumarkaðskönnuninni, 

— könnun Evrópubandalagsins á nýjungum, 

— könnun á starfsmiðaðri símenntun, 

— launakerfiskönnuninni. 

Að beiðni þess innlenda yfirvalds sem lagði til gögnin skal 
aðgangur að gögnunum óheimill til sérstaks 
rannsóknarverkefnis.“ 

2. 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 18. júlí 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Joaquín ALMUNIA 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 


