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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 
9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse 
i Fellesskapet(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med forordning (EF) nr. 577/98 er det 1) 
nødvendig å angi hva som skal inngå i programmet med 
tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2007 til 2009.

I henhold til rådsbeslutning 2002/177/EF av 2) 
18. februar 2002 om retningslinjer for medlemsstatenes 
sysselsettingspolitikk for år 2002(2) trenger 
medlemsstatene og Kommisjonen bestemte statistiske 
opplysninger for å utarbeide hensiktsmessige politiske 
tiltak i forbindelse med arbeidsulykker og yrkesbetingede

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 8.3.2005, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende  nr. 66 av 22.12.2005, s. 22.

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 2257/2003 (EUT L 336 av 23.12.2003, s. 6). 

(2)  EFT L 60 av 1.3.2002, s. 60.

helseproblemer, arbeidsmarkedssituasjonen for 
innvandrere og deres etterkommere samt de unges 
inntreden på arbeidsmarkedet. Disse opplysningene bør 
derfor tas med i tilleggsundersøkelsene for tidsrommet 
2007 til 2009.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 3) 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Programmet med tilleggsundersøkelser til 
arbeidskraftundersøkelsen for tidsrommet 2007 til 2009, som 
fastsatt i vedlegget, vedtas.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 384/2005

av 7. mars 2005

om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2007 til 2009 for arbeidskraftundersøkelsen 
fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98(*)

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

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2005.

 For Kommisjonen
 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
______________
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VEDLEGG

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE

Flerårig program med tilleggsundersøkelser

1. ARBEIDSULYKKER OG YRKESBETINGEDE HELSEPROBLEMER

 Liste over variabler: fastsettes før desember 2005.

 Referanseperiode: 2007.

 Berørte medlemsstater og regioner: alle.

 Utvalg: fastsettes før desember 2005.

 Oversendelse av resultatene: innen 31. mars 2008.

2. ARBEIDSMARKEDSSITUASJONEN FOR INNVANDRERE OG DERES DIREKTE ETTERKOMMERE

 Gjennomføringen av tilleggsundersøkelsen for 2008 vil avhenge av resultatene av forundersøkelsene, som skal 
være avsluttet innen utgangen av år 2005.

 Liste over variabler: fastsettes før desember 2006.

 Referanseperiode: 2008.

 Berørte medlemsstater og regioner: alle.

 Utvalg: fastsettes før desember 2006.

 Oversendelse av resultatene: innen 31. mars 2009.

3. DE UNGES INNTREDEN PÅ ARBEIDSMARKEDET

 Liste over variabler: fastsettes før desember 2007.

 Referanseperiode: 2009.

 Berørte medlemsstater og regioner: alle.

 Utvalg: fastsettes før desember 2007.

 Oversendelse av resultatene: innen 31. mars 2010.

____________


