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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 1991/2002

av 8. oktober 2002

om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og 

ut fra følgende betraktninger —

1) I rådsforordning (EF) nr. 577/98(4) er det 
fastsatt grunnleggende bestemmelser om en 
arbeidskraftundersøkelse med sikte på å framskaffe 
sammenlignbare statistiske opplysninger om 
sysselsettingens og arbeidsledighetens omfang, struktur 
og utvikling i medlemsstatene.

2) En rask gjennomføring i alle medlemsstater av den 
fortløpende arbeidskraftundersøkelsen som kreves i 
forordning (EF) nr. 577/98 ble ansett som et prioritert 
tiltak i handlingsplanen for statistikkrav i ØMU som ble 
godkjent av Rådet 19. januar 2001.

3) Det har nå gått tilstrekkelig lang tid siden forordning (EF) 
nr. 577/98 trådte i kraft til at alle medlemsstater har kunnet 
treffe de tiltak og inngå de forpliktelser som er nødvendige 
for en fullstendig gjennomføring av nevnte forordning. 
Imidlertid har ikke alle medlemsstater truffet slike tiltak 
og inngått slike forpliktelser. Unntaksbestemmelsen som 
gir medlemsstatene adgang til å begrense seg til en årlig 
undersøkelse, bør derfor være tidsbegrenset.

4) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 
av forordning (EF) nr. 577/98, bør vedtas i samsvar 
med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelse 
av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt 
Kommisjonen(5).

5) Forordning (EF) nr. 577/98 bør derfor endres.

6) Komiteen for De europeiske fellesskaps statistikkprogram, 
nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(6) er 
blitt rådspurt i samsvar med beslutningens artikkel 3 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I rådsforordning (EF) nr. 577/98 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 skal annet ledd lyde:

 «Undersøkelsen skal være fortløpende, og skal framskaffe 
resultater på kvartals- og årsbasis. I en overgangsperiode, 
som ikke skal vare lenger enn ut 2002, skal de medlemsstater 
som ikke er i stand til å gjennomføre en fortløpende 
undersøkelse, utføre en årlig undersøkelse, som skal finne 
sted om våren.

 Unntaksvis forlenges overgangsperioden

a) til 2003 for Italia,

b) til 2004 for Tyskland, under forutsetning av at 
Tyskland i stedet framlegger kvartalsvise anslag for de 
viktigste aggregatene i arbeidskraftundersøkelsen samt 
årlige gjennomsnittsanslag for visse nærmere angitte 
aggregater i arbeidskraftundersøkelsen.»
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 308 av 9.11.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2003 av 16. mai 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 39 av 31.7.2003, s. 28.

(1) EFT C 270 E av 25.9.2001, s. 23.
(2) EFT C 48 av 21.2.2002, s. 67.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 11. desember 2001 (EFT C 177 E av 

25.7.2002, s. 30), Rådets felles holdning av 15. april 2002 (EFT C 145 E 
av 18.6.2002, s. 122) og europaparlamentsbeslutning av 11. juni 2002 (ennå 
ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3.
(5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(6) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.



Nr. 16/366 2.4.2005EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. Artikkel 8 skal lyde: 

 «Artikkel 8

 Framgangsmåte

 1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for De 
europeiske fellesskaps statistikkprogram, nedsatt ved 
artikkel 1 i rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(*).

 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 
i beslutning 1999/468/EF(**) anvendelse, samtidig som  
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens a 
rtikkel 8.

 Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning  
1999/468/EF skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
_________________

(*)  EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
(**)  EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Luxembourg, 8. oktober 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX T. PEDERSEN

 President Formann


