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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. 322/97 av 
17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker(1), særlig artikkel 17 
nr. 2 og artikkel 20 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 831/2002(2) er det 
fastsatt vilkår for tilgang til fortrolige opplysninger som 
oversendes til fellesskapsmyndigheten, med henblikk 
på at det skal kunne trekkes statistiske konklusjoner for 
vitenskapelig formål. I forordningen oppgis de ulike 
undersøkelsene og datakildene den gjelder for.

2) Det er økende etterspørsel, for vitenskapelige formål, 
fra forskere og det vitenskapelige miljø i alminnelighet 
etter tilgang også til fortrolige opplysninger fra 
lønnsstrukturundersøkelsen. Lønnsstrukturundersøkelsen 
inneholder harmoniserte strukturdata på fellesskapsplan 
om bruttolønn, betalte timeverk og antall dager betalt 
ferie per år, som samles inn hvert fjerde år i henhold til 
rådsforordning (EF) nr. 530/1999 av 9. mars 1999 om 
statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader(3). 
Tilgang til disse fortrolige opplysningene vil være til stor 
nytte for forskningsarbeid om enkeltpersoners lønn og 
dens sammenheng med arbeidsgivers kjennetegn. Denne 
undersøkelsen bør derfor tilføyes i forordning (EF) 
nr. 831/2002.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for fortrolig behandling av 
statistiske opplysninger —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 831/2002 gjøres følgende endringer:

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 19.7.2006, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 29.

(1) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 133 av 18.5.2002, s. 7.
(3) EFT L 63 av 12.3.1999, s. 6. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 

1882/2003.

1. Artikkel 5 nr. 1 skal lyde:

«1. Fellesskapsmyndigheten kan i sine lokaler gi tilgang 
til fortrolige opplysninger fra følgende undersøkelser eller 
statistiske kilder:

Fellesskapets panelundersøkelse av husholdninger,– 

arbeidskraftundersøkelsen,– 

Fellesskapets nyskapingsundersøkelse,– 

undersøkelsen om yrkesrettet etter- og – 
videreutdanning,

lønnsstrukturundersøkelsen.– 

Tilgang til opplysninger for et bestemt forskningsprosjekt 
skal likevel nektes dersom den nasjonale myndigheten 
som sendte inn opplysningene, ønsker det.»

2. Artikkel 6 nr. 1 skal lyde:

«1. Fellesskapsmyndigheten kan frigi sett av anonymiserte 
mikrodata som er innhentet fra følgende undersøkelser 
eller statistiske kilder:

Fellesskapets panelundersøkelse av husholdninger,– 

arbeidskraftundersøkelsen,– 

Fellesskapets nyskapingsundersøkelse,– 

undersøkelsen om yrkesrettet etter- og – 
videreutdanning,

lønnsstrukturundersøkelsen.– 

Tilgang til opplysninger for et bestemt forskningsprosjekt 
skal likevel nektes dersom den nasjonale myndigheten 
som sendte inn opplysningene, ønsker det.»

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1104/2006

av 18. juli 2006

om endring av forordning (EF) nr. 831/2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om 
fellesskapsstatistikker, med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål(*)
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. juli 2006.

 For Kommisjonen
 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
____________


