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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 450/2003 av 27. februar 2003 om arbeidskraftkostnadsinde
ksen(1), særlig artikkel 11, og

ut fra følgende betraktninger:

1) En rekke statistikker, der arbeidskraftkostnadsindeksen 
utgjør en viktig del, er nyttige for overvåkingen 
av lønnsutviklingen og inflasjonspresset fra 
arbeidsmarkedet.

2) Arbeidskraftkostnadsindeksens virkeområde bør utvides 
til å omfatte økonomisk virksomhet definert under 
næringshovedområde L, M, N og O i NACE Rev. 1. 
Dermed omfattes også ikke-markedsrettede tjenester, 
som utgjør hoveddelen av disse næringshovedområdene, 
og som kan ha en annen dynamikk enn markedsrettede 
tjenester.

3) Forundersøkelsene som er gjort i samsvar med artikkel 10 
i forordning (EF) nr. 450/2003, viser at det er mulig 
å utvide arbeidskraftkostnadsindeksens virkeområde 
til å omfatte økonomisk virksomhet definert under 
næringshovedområde L, M, N og O i NACE Rev. 1, 
og at arbeidsbyrden og kostnadene som følge av en 
utvidelse av arbeidskraftkostnadsindeksen, står i forhold 
til betydningen av resultatene og fordelene.

4) Forundersøkelsene viser også at en fleksibel tidsplan 
for gjennomføringen vil minske kostnadene for 
de medlemsstatene som ennå ikke samler inn de 
grunnleggende dataene eller utarbeider de indeksene som 
utvidelsen omfatter.

5) Metodene for sesongjustering gir statistisk pålitelige 
resultater bare dersom tidsserien er tilstrekkelig lang. 
Sesongjusterte serier bør derfor utarbeides og oversendes 
for første gang når det foreligger data for fire år.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 64 av 2.3.2007, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 32.

(1) EUT L 69 av 13.3.2003, s. 1.

6) Indeksens referanseår er det året da indeksens gjennomsnitt 
fastsettes til 100. Indeksens første referanseår er fastsatt 
til år 2000 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1216/2003 
av 7. juli 2003 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 450/2003 om arbeidskraftko
stnadsindeksen(2). Dersom det ikke foreligger indekser 
for næringshovedområde L, M, N og O i NACE Rev. 1 
for år 2000, bør det fastsettes en alternativ referanse for 
indeksen.

7) Forordning (EF) nr. 1216/2003 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1216/2003 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Dekning av næringshovedområde L, M, N og O i 
NACE Rev. 1

1. Medlemsstater som ikke er nevnt i nr. 2, skal utarbeide 
og oversende dataene for arbeidskraftkostnadsindeksen for 
næringshovedområde L, M, N og O i NACE Rev. 1 for 
første kvartal i 2007 og deretter for hvert kvartal.

2. Følgende medlemsstater skal utarbeide og oversende 
dataene for første kvartal 2009 og deretter for hvert kvartal: 
Belgia, Danmark, Hellas, Spania, Frankrike, Irland, Italia, 
Kypros, Luxembourg, Malta, Østerrike, Polen og Sverige.

3. Som unntak fra nr. 1 og 2 skal serier justert for 
sesong og virkedag som nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav c), 
utarbeides og oversendes så snart det foreligger dataserier 
for fire år.»

(2) EUT L 169 av 8.7.2003, s. 37.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 224/2007

av 1. mars 2007

om endring av forordning (EF) nr. 1216/2003 med hensyn til den økonomiske virksomheten som er omfattet av 
arbeidskraftkostnadsindeksen*
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2. Vedlegg III oppheves.

3. I vedlegg IV skal nr. 6 lyde:

«6.  Indeksens første referanseår er år 2000, da den årlige 
arbeidskraftkostnadsindeksen settes til 100. Dersom det 
ikke foreligger indekser for næringshovedområde L, 
M, N og O for år 2000, skal den første tilgjengelige 

indeksen settes til et nivå nær opptil årsgjennomsnittet 
for næringshovedområdene C-K i NACE.»

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, 1. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

_____________


