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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 19/2009

frá 13. janúar 2009

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 453/2008 um 
ársfjórðungslegar hagskýrslur um laus störf í Bandalaginu að því er varðar 

skilgreiningu á lausum störfum, viðmiðunardagsetningar vegna gagnaöflunar, 
forskriftir fyrir gagnasendingu og hagkvæmniathuganir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
453/2008 frá 23. apríl 2008 um ársfjórðungslegar hagskýrslur 
um laus störf í Bandalaginu (1), einkum annarri undirgrein 2. gr. 
(1. mgr.) og 3. gr. (1. mgr.), 5. gr. (1. mgr.) og 7. gr. (1. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 453/2008 var settur sameiginlegur 
rammi um kerfisbundna hagskýrslugerð ársfjórðungslegra 
hagskýrslna um laus störf í Bandalaginu.

2) Framkvæmdarráðstafanir eru nauðsynlegar að því er 
varðar skilgreiningu á hvaða upplýsingar eigi að leggja 
fram og viðmiðunardagsetninganna, sem safnað verður 
upplýsinga vegna.

3) Einnig er nauðsynlegt að tilgreina snið, fresti vegna 
sendinga á þeim gögnum sem krafist er og dagsetningu á 
sendingu vegna fyrsta viðmiðunarársfjórðungsins.

4) Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 453/2008 er 
nauðsynlegt að koma á fót viðeigandi ramma fyrir röð af 
hagkvæmnisathugunum sem þau aðildarríki sem eiga í 
erfiðleikum með að útvega gögn fyrir smærri einingar og 
tiltekna starfsemi, eiga að framkvæma.

5) Hafa ætti samráð við Seðlabanka Evrópu.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Skilgreiningar í tengslum við „lausar stöður“

Við beitingu 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 453/2008:

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 9, 14.1.2009, bls. 3. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2009 frá 3. júlí 2009 um 
breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 56, 22.10.2009, bls. 19.

(1) Stjtíð. ESB L 145, 4.6. 2008, bls. 234.

a) skulu „ráðstafanir til þess að finna viðeigandi umsækjanda“ 
fela í sér að:

i.  láta opinberar vinnumiðlanir vita af lausum stöðum,

ii. hafa samband við einkareknar ráðningarstofur/
hausaveiðara,

iii. auglýsa lausar stöður í fjölmiðlum (t.d. á Netinu, í 
dagblöðum, tímaritum),

iv. auglýsa lausar stöður á opinberri auglýsingatöflu,

v. hafa samband við, taka viðtal við eða velja hugsanlega 
umsækjendur/mögulega starfsmenn beint,

vi. hafa samband við starfsmenn og/eða persónulega 
tengiliði,

vii. nota starfsnám.

b) „Tiltekinn frestur“ skal vísa til þess hámarksfrests sem 
staðan er laus og hvenær stendur til að fylla hana. Þessi 
frestur skal vera ekki vera takmarkaður. tilkynna skal um 
þær stöður sem enn er verið að vinna í ráðstöfunum vegna 
á viðmiðunardagsetningunni.

2. gr.

Viðmiðunardagsetningar

Aðildarríkin skulu útvega gögn um fjölda lausra staða og fjölda 
þeirra staða sem hefur verið ráðið í, eins og skilgreint er í  
1. og 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 453/2008, sem getur 
talist dæmigert fyrir viðmiðunarársfjórðunginn. Ákjósanlegustu 
aðferðirnar til að ná þessu er samfelld gagnsöfnun eða 
útreikningur á dæmigerðu meðaltali gagna sem safnað er fyrir 
sérstakar viðmiðunardagsetningar.

3. gr.

Gagnasending

1. Aðildarríkin skulu senda gögn, sem eru flokkuð eins 
og tilgreint er í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 453/2008, 
ásamt tilheyrandi lýsigögnum, innan 70 daga frá því að 
viðmiðunarársfjórðungnum lýkur.

Í þeim aðildarríkjum þar sem hlutfall fjölda starfsmanna 
fer yfir 3% af heildartölu Evrópubandalagsins skal senda 
samtölu af fjölda lausra staða og þeirra staða sem hefur verið 
ráðið í og tilheyrandi lýsigögnum innan 45 daga frá því að 
viðmiðunarársfjórðungi lýkur.
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Hlutdeild hvers aðildarríkis af heildarfjölda starfsmanna í 
Evrópubandalaginu skal reiknuð út á fimm ára fresti á grunni 
meðaltals fjögurra ársfjórðunga á fyrra almanaksári. Þegar 
um inngöngu nýrra aðildarríkja er að ræða skulu sérstakir 
útreikningar fara fram. Fyrstu útreikningarnir skulu vísa til 
næstliðins almanaksárs á undan á því ári sem reglugerðin 
er samþykkt. Uppspretta gagna um starfsmenn skal vera 
vinnumarkaðskönnun Evrópusambandsins sem kveðið er á 
um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (2). Gögnin skulu vísa 
til rekstrareininga sem falla undir 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 
453/2008.

Allar breytingar á frestum til sendinga hjá löndum sem fara 
yfir 3% viðmiðunarmörkin í fyrsta skiptið skulu gilda frá fyrsta 
viðmiðunarársfjórðungnum á árinu eftir útreikninginn.

2. Tilheyrandi lýsigögn skulu einkum vísa til upplýsinga 
er varða aðferðafræðilega eða tæknilega viðburði í árs-
fjórðungnum, sem eru nauðsynlegar til að túlka niðurstöðurnar, 
sem og upplýsinga um deildir gagna sem teljast ekki nægilega 
áreiðanlegar eða má ekki birta.

3. Aðildarríkin skulu senda ársfjórðungsgögnin og til-
heyr andi lýsigögn til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu 
Evrópu bandalaganna) í rafrænu formi. Afhendingin skal 
vera í samræmi við viðeigandi staðla um gagnaskipti sem 
hagskýrsluáætlunarnefndin hefur samþykkt. Framkvæmda-
stjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal koma á framfæri 
ítarlegum gögnum varðandi samþykkta staðla og veita við-
miðunarreglur um hvernig skuli beita þessum stöðlum.

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

4. Fyrsta afhending gagna skal tengjast fyrsta ársfjórð-
ungnum á árinu eftir gildistöku þessarar reglugerðar.

Afhenda skal gagnaraðir sem hér segir:

a) óleiðréttar,

b) árstíðaleiðréttar, í samræmi við framkvæmdarreglugerð 
fram kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 453/2008 að því er 
varðar árstíðabundnar leiðréttingar og gæðaskýrslur, og

c) valkvætt: í formi þróunarferlis.

4. gr.

Hagkvæmniathuganir

Ramminn fyrir hagkvæmniathuganirnar, sem kveðið er á 
um í 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 453/2008, er settur fram 
í  viðaukanum við þessa reglugerð.

5. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 13. janúar 2009.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Joaquín ALMUNIA

 framkvæmdastjóri.

______
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VIÐAUKI

Hagkvæmniathuganir til að meta hvernig hægt er að fá ársfjórðungslegar skýrslur um laus störf vegna bálka 
O, P, Q, R og/eða S í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.)

Í hagkvæmniathugun aðildarríkis skulu einkum felast eftirfarandi atriði:

1. Framlag sérhverrar atvinnustarfsemi til hagkerfis landsins, sett fram sem fjöldi félaga og hlutfall starfa, eða með 
annars konar viðeigandi mælikvarða.

2. Lýsing á því sem er líkt og ólíkt með samsetningu og þróun lausra starfa fyrir þessa atvinnustarfsemi í samanburði 
við samsetningu og þróun lausra starfa í bálkum B til N í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE,  
2. endursk.).

Möguleikar

Meta á mismunandi möguleika á því að útvega fjölda lausra starfa og fjölda starfa sem hefur verið ráðið í fyrir bálka 
O, P, Q, R og/eða S í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.). Taka skal tillit til eftirfarandi 
hugsanlegra gagnaheimilda:

a) fyrirliggjandi gagnasafna.

b) stjórnsýsluheimilda,

c) tölfræðilegra matsaðferða og

d) nýrra gagnasafna.

Í matinu skulu koma fram upplýsingar um hvern möguleika sem er tekinn til greina að því er varðar tæknileg og lagaleg 
málefni, þ.m.t. tímasetningu framkvæmdar, áætluð tölfræðileg gæði niðurstaðnanna, áætlaðan stofn- og rekstrarkostnað 
fyrir gagnasöfnun í evrum og heil stöðugildi ráðinna einstaklinga, kostnaði á eftirliti á hverja einingu, mat á áætluðum 
kostnaði við aukna fyrirhöfn fyrirtækja, allri áhættu eða óvissu og sérstökum ávinningi eða óhagræði. Bera skal saman 
kostnað og gæði við fyrirliggjandi gagnasöfn fyrir bálka B til N.

Tilmæli

Á grundvelli mats á mismunandi möguleikum skal leggja fram tilmæli um þá nálgun sem hentar best.

Framkvæmd

Veita skal upplýsingar um fyrirhugaða framkvæmdaáætlun, þ.m.t. um upphafsdag og lokadaga tiltekinna stiga.

Aðildarríki sem framkvæma hagkvæmniathuganir

Eftirfarandi aðildarríki skulu framkvæma hagkvæmniathuganir um hvernig hægt er að taka saman ársfjórðungslegar 
skýrslur um laus störf, eins og skilgreint er í 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 453/2008 fyrir bálka O, P, Q, R og/eða S í 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.):

– Danmörk,

– Þýskaland,

– Spánn,

– Frakkland,

– Ítalía,

– Malta,

– Austurríki.



31.3.2016 Nr. 18/363EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Hagkvæmniathugun til að meta hvernig ársfjórðungslegar hagskýrslur um laus störf fáist frá 
rekstrareiningum með færri en 10 starfsmenn

Í hagkvæmniathugun aðildarríkis skulu einkum felast eftirfarandi atriði:

1. Það framlag sem sérhver flokkur fyrirtækja út frá stærð leggur til hagkerfis landsins, sett fram sem fjöldi félaga 
og hlutfall starfa, eða með annars konar viðeigandi mælikvarða.

2. Lýsing á því sem er líkt og ólíkt með samsetningu og þróun lausra starfa fyrir þennan flokk fyrirtækja út frá 
stærð í samanburði við samsetningu og þróun lausra starfa í fyrirtækjum með fleiri en 10 starfsmenn.

Möguleikar

Meta á mismunandi möguleika á því að útvega fjölda lausra starfa og fjölda starfa sem hefur verið ráðið í, hjá 
fyrirtækjum með færri en 10 starfsmenn. Taka skal tillit til eftirfarandi hugsanlegra gagnaheimilda:

a) fyrirliggjandi gagnasafna,

b) stjórnsýsluheimilda,

c) tölfræðilegra matsaðferða,

d) nýrra gagnasafna.

Í matinu skulu koma fram upplýsingar um hvern möguleika sem er tekinn til greina að því er varðar tæknileg og lagaleg 
málefni, þ.m.t. tímasetningu framkvæmdar, áætluð tölfræðileg gæði niðurstaðnanna, áætlaðan stofn- og rekstrarkostnað 
fyrir gagnasöfnun í evrum og heil stöðugildi ráðinna einstaklinga, kostnað á eftirliti á hverja einingu, mat á áætluðum 
kostnaði við aukna fyrirhöfn fyrirtækja, allri áhættu eða óvissu og sérstökum ávinningi eða óhagræði. Bera skal saman 
kostnað og gæði við fyrirliggjandi gagnasöfn fyrir fyrirtæki með fleiri en 10 starfsmenn.

Tilmæli

Á grundvelli mats á mismunandi möguleikum skal leggja fram tilmæli um þá nálgun sem hentar best.

Framkvæmd

Veita skal upplýsingar um fyrirhugaða framkvæmdaáætlun, þ.m.t. um upphafsdag og lokadaga tiltekinna stiga.

Aðildarríki sem framkvæma hagkvæmniathuganir

Eftirfarandi aðildarríki skulu framkvæma hagkvæmniathuganir um hvernig hægt er að taka saman ársfjórðungslegar 
skýrslur um laus störf, eins og skilgreint er í 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 453/2008 fyrir rekstrareiningar með færri en 
10 starfsmenn:

– Danmörk,

– Frakkland,

– Ítalía,

– Malta.

____________




