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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2257/2003

2007/EØS/9/15

av 25. november 2003
om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i
Fellesskapet for å tilpasse listen over utvalgets kjennemerker(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 285,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

I artikkel 4 i forordning (EF) nr. 577/98 gjøres følgende
endringer:
1. Nr. 1 bokstav b), c), d) og g) skal lyde:
«b) arbeidsstyrkestatus:

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

–

arbeidsstyrkestatus i referanseuken,

–

fortsatt utbetaling av lønn,

ut fra følgende betraktninger:

–

årsak til at personen ikke har arbeidet selv om
vedkommende har et arbeid,

1)

–

søking etter arbeid for ikke-sysselsatt,

–

type arbeid vedkommende søker (som selvstendig
næringsdrivende eller som lønnstaker),

–

metoder som er benyttet for å finne arbeid,

–

mulighet til å begynne i et arbeid,

2)

3)

4)

5)

6)

Arbeidskraftundersøkelsen som skal utføres i henhold til
rådsforordning (EF) nr. 577/98(2), bør på en egnet måte
avspeile den siste utviklingen på arbeidsmarkedet.
I henhold til den europeiske sosialpolitiske dagsorden som
ble vedtatt på Det europeiske råds møte i Nice i desember
2000, rådsbeslutning 2002/177/EF av 18. februar 2002 om
retningslinjer for medlemsstatenes sysselsettingspolitikk
for år 2002(3) og rådsrekommandasjon 2002/549/EF
av 21. juni 2002 om de generelle retningslinjer for
medlemsstatenes og Fellesskapets økonomiske politikk(4)
må arbeidet tilrettelegges på en måte som er tilpasset
både foretaks og enkeltpersoners behov.

c) sysselsettingskjennemerker for hovedarbeidsforhold:
–

yrkesstatus,

–

økonomisk virksomhet i virksomhetens lokale
enhet,

–

yrke,

–

lederansvar,

–

antall sysselsatte i virksomhetens lokale enhet,

Kjennemerkene fastsatt i forordning (EF) nr. 577/98 ble
utformet i henhold til statistikkravene og arbeidsmarkedssituasjonen på det daværende tidspunkt.

–

stat der arbeidsplassen ligger,

–

region der arbeidsplassen ligger,

–

det år og den måned personen begynte å arbeide for
sin nåværende arbeidsgiver,

Datainnsamlingen bør ikke medføre at oppgavegiverne
påføres en byrde som ikke står i forhold til de resultater
brukerne av undersøkelsen med rimelighet kan forvente.

–

den offentlige arbeidsformidlings innsats for å
skaffe det nåværende arbeid,

–

fast eller midlertidig ansettelse (med angivelse av
årsaker),

Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt ved
rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom av 19. juni 1989(5),
er blitt rådspurt av Kommisjonen.

–

varighet av midlertidig ansettelsesforhold eller
tidsbegrenset arbeidsavtale,

–

sondring mellom heltid og deltid (med angivelse
av årsaker),

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

–

avtale med vikarbyrå,

–

arbeid hjemme,

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 23.12.2003, s. 6,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2004 av 4. juni 2004 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 16.
(1) Europaparlamentsuttalelse av 2. september 2003 (ennå ikke offentliggjort i
EUT). Rådsbeslutning av 4. november 2003.
(2) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 2104/2002 (EFT L 324 av 29.11.2002,
s. 14).
3
( ) EFT L 60 av 1.3.2002, s. 60.
4
( ) EFT L 182 av 11.7.2002, s. 1.
(5) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

d) arbeidstid:
–

vanlig arbeidstid per uke,

–

faktisk arbeidstid,

–

antall overtidstimer i referanseuken,

–

hovedårsak til at faktisk arbeidstid er forskjellig fra
vanlig arbeidstid,»
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«g) søking etter arbeid:
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3. I nr. 2 erstattes tredje strekpunkt med følgende strekpunkt:

–

type arbeid vedkommende søker,

–

lengden på søkeperioden,

–

situasjonen umiddelbart før personen begynte å
søke arbeid,

–

registrering ved offentlig arbeidsformidling og
mottak av stønader,

–

ønske om arbeid for personer som ikke søker
arbeid,

–

årsakene til at personen ikke har søkt arbeid,

–

mangel på omsorgsordninger.»

2. I nr. 1 skal ny bokstav n) lyde:
«n) atypisk arbeidstid:
–

skiftarbeid,

–

kveldsarbeid,

–

nattarbeid,

–

lørdagsarbeid,

–

søndagsarbeid.»

«– en ad hoc-moduls størrelse må begrenses til 11
variabler.»
4. Nytt nr. 4 skal lyde:
«4. Etter forslag fra Kommisjonen kan det blant utvalgets
kjennemerker angitt i nr. 1 velges ut en liste over variabler,
heretter kalt «strukturvariabler», som bare skal samles inn
i form av årsgjennomsnitt basert på en referanseperiode
på 52 uker, og ikke i form av kvartalsgjennomsnitt.
Listen over strukturvariabler, minstegrensen for utvalgets
størrelse og undersøkelseshyppigheten fastlegges etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 8. Spania, Finland og
Det forente kongerike kan samle inn strukturvariablene
kvartalsvis i en overgangsperiode fram til utgangen av
2007.»

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 25. november 2003.
For Europaparlamentet

For Rådet
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President
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