20.2.2014

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 453/2008

Nr. 10/189

2014/EØS/10/13

av 23. april 2008
om kvartalsstatistikk over ledige stillinger i Fellesskapet(*)
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

5)

I forbindelse med den europeiske sysselsettingsstrategien
trenger Kommisjonen data om ledige stillinger
inndelt i bl.a. næringsgren for å overvåke og analysere
etterspørselen etter arbeidskraft med hensyn til omfang
og struktur.

6)

Kommisjonen og Den europeiske sentralbank trenger
raskt tilgjengelige kvartalsvise data om ledige stillinger
for å overvåke kortsiktige endringer i antallet ledige
stillinger. Sesongjusterte data om ledige stillinger gjør det
lettere å tolke kvartalsvise endringer.

7)

Data om ledige stillinger bør være relevante og
fullstendige, nøyaktige og omfattende, aktuelle,
sammenhengende, sammenlignbare og lett tilgjengelige
for brukerne.

8)

Fordelene ved på fellesskapsplan å samle inn
fullstendige data om alle deler av økonomien bør veies
opp mot, i første rekke, små og mellomstore bedrifters
rapporteringsmuligheter og oppgavebyrde.

9)

Det bør gjøres en særlig innsats for at statistikken så snart
som mulig omfatter alle data om enheter med færre enn ti
ansatte.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(2),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Rådet godkjente 8. desember 2003 utvikling og
kunngjøring av en strukturindikator for ledige stillinger.

2)

I handlingsplanen for statistikkrav i ØMU, som ble
godkjent av Rådet 29. september 2000, og senere
framdriftsrapporter om gjennomføringen av nevnte plan,
ble utvikling av et rettslig grunnlag for statistikk over
ledige stillinger utpekt som et prioritert område.

3)

4)

Sysselsettingsutvalget, som ble nedsatt ved rådsbeslutning
2000/98/EF(4), erkjenner behovet for en indikator for
ledige stillinger for å kunne overvåke den europeiske
sysselsettingsstrategien, som er fastsatt i rådsvedtak
2005/600/EF av 12. juli 2005 om retningslinjer for
medlemsstatenes sysselsettingspolitikk(5).
Europaparlaments- og rådsavgjerd 1672/2006/EF av
24. oktober 2006 om skiping av eit fellesskapsprogram
for sysselsetjing og sosial solidaritet — Progress(6)
inneholder bestemmelser om finansiering av relevante
tiltak, herunder, som angitt, å styrke forståelsen av
sysselsettingssituasjonen og –utsiktene, særlig gjennom
analyser og undersøkelser samt utarbeiding av statistikk
og felles indikatorer innenfor rammen av den europeiske
sysselsettingsstrategien.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 4.6.2008, s. 234, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2008 av 7. november 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 79, 18.12.2008,  s. 26.
1
( ) EUT C 175 av 27.7.2007, s. 11.
2
( ) EUT C 86 av 20.4.2007, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 15. november 2007 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 29. februar 2008.
(4) EFT L 29 av 4.2.2000, s. 21.
(5) EUT L 205 av 6.8.2005, s. 21.
(6) EUT L 315 av 15.11.2006, s. 1.

10) For å fastsette omfanget av statistikken som skal
utarbeides og hvilket detaljnivå som skal kreves for hver
næringsgren, må den gjeldende versjon av standarden for
næringsgruppering i Fellesskapet (NACE) anvendes.
11) Ved utarbeidingen og spredningen av fellesskapsstatistikk
i henhold til denne forordning må medlemsstatenes
og Fellesskapets statistikkmyndigheter overholde
prinsippene fastsatt i reglene for god praksis innenfor
europeisk statistikk, som ble vedtatt 24. februar 2005
av Komiteen for statistikkprogrammet nedsatt ved
rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(7) og vedlagt
kommisjonsrekommandasjonen om medlemsstatenes
og Fellesskapets statistikkmyndigheters uavhengighet,
integritet og ansvar.
12) Det er viktig at dataene deles med partene i arbeidslivet
på nasjonalt plan og på fellesskapsplan, og at partene i
arbeidslivet underrettes om gjennomføringen av denne
forordning. Medlemsstatene bør dessuten gjøre en
særlig innsats for å sikre at yrkesveiledningstjenester og
opplæringsinstitusjoner mottar dataene.
(7)

EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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13) Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar
1997
om
fellesskapsstatistikker(1)
utgjør
en
allmenn lovgivningsramme for utarbeiding av
fellesskapsstatistikker, og får derfor anvendelse på
utarbeidingen av statistikker over ledige stillinger.
14) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er gitt Kommisjonen(2).
15) Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å definere visse
begreper, fastsette visse referansedatoer, formater og
tidsfrister, fastsette rammen for forundersøkelser og treffe
tiltak på grunnlag av resultatene av slike undersøkelser.
Ettersom det dreier seg om generelle tiltak som har
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser
i denne forordning, blant annet ved å utfylle dem med
nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.
16) Ettersom målet for denne forordning, som er å utarbeide
statistikker over ledige stillinger i Fellesskapet, ikke kan
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak
i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet
fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger
enn det som er nødvendig for å nå dette målet.
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og fiskerivirksomhet, som definert i gjeldende versjon av
NACE. Medlemsstater som ønsker å legge fram data for disse
sektorene, skal gjøre det i samsvar med denne forordning. På
grunn av den økende betydningen av personlige pleietjenester
(pleie- og omsorgstjenester i institusjon og sosialtjenester
uten botilbud) når det gjelder å skape arbeidsplasser, anmodes
medlemsstatene også om å oversende, på frivillig grunnlag,
data om ledige stillinger i forbindelse med slike tjenester.
Dataene skal inndeles etter næringsgren i samsvar med
gjeldende versjon av NACE, på næringshovedområdenivå.
3. Når det skal fastsettes om denne forordnings virkeområde
skal omfatte offentlig forvaltning og forsvar, trygdeordninger
underlagt offentlig forvaltning, utdanning, helse- og
sosialtjenester, kunstnerisk virksomhet, underholdning og
fritid samt medlemsorganisasjonsvirksomhet, reparasjon av
datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk og
annen personlig tjenesteyting, som definert i gjeldende versjon
av NACE, samt enheter med færre enn ti ansatte, skal det tas
hensyn til forundersøkelsene nevnt i artikkel 7.
Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med:
1. «ledig stilling» en lønnet stilling som er nyopprettet,
ubesatt eller i ferd med å bli ledig, og som arbeidsgiveren

17) Komiteen for statistikkprogrammet er blitt rådspurt
i samsvar med artikkel 3 i beslutning 89/382/EØF,
Euratom —

a) aktivt forsøker å finne en passende kandidat til utenfor
det berørte foretak, og er beredt til å treffe ytterligere
tiltak for å gjøre dette, og

VEDTATT DENNE FORORDNING:

b) har til hensikt å besette umiddelbart eller i løpet av et
nærmere angitt tidsrom.

Artikkel 1
Formål og virkeområde
1. I denne forordning fastsettes kravene til den regelmessige
utarbeidingen av kvartalsstatistikk over ledige stillinger i
Fellesskapet.
2. Hver medlemsstat skal oversende Kommisjonen
(Eurostat) data om ledige stillinger minst for foretak med én
eller flere ansatte.
Med forbehold for nr. 3 skal dataene omfatte alle næringsgrener
som definert i standarden for næringsgruppering i Fellesskapet
(NACE), med unntak av husholdninger som arbeidsgivere
samt virksomhet ved internasjonale organisasjoner og organer.
Det skal være valgfritt å ta med landbruks-, skogbruks(1)
(2)

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).
EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning
2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

Begrepene «aktivt forsøker å finne en passende kandidat» og
«nærmere angitt tidsrom» skal defineres etter framgangsmåten
med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 9 nr. 2.
De oversendte statistikker skal på frivillig grunnlag skjelne
mellom ledige stillinger for midlertidige og faste stillinger,
2. «besatt stilling» en lønnet stilling i en organisasjon som er
tildelt en arbeidstaker,
3. «metadata» de forklaringer som er nødvendige for å tolke
endringer i dataene som skyldes endringer i forbindelse
med metode eller teknikk,
4. «data fra tidligere perioder» historiske data som omfatter
spesifikasjonene angitt i artikkel 1.
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Artikkel 3
Referansedatoer og tekniske spesifikasjoner

Dersom det er nødvendig, kan data fra tidligere perioder være
basert på «beste estimater».

1. Medlemsstatene skal utarbeide kvartalsvise data med
henvisning til bestemte referansedatoer som skal vedtas etter
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i
artikkel 9 nr. 2.
2. Medlemsstatene skal legge fram data om besatte stillinger
for å standardisere dataene om ledige stillinger slik at de kan
sammenlignes.
3. Medlemsstatene skal anvende metoder for sesongjustering
på de kvartalsvise dataene om ledige stillinger. De nødvendige
metodene for sesongjustering skal fastsettes i samsvar med
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 9 nr. 3.
Artikkel 4

Artikkel 6
Kvalitetsvurdering
1. I denne forordning får følgende kvalitetsvurderingskriterier
anvendelse på de overførte dataene:
–

«relevans» viser til i hvilken grad statistikken oppfyller
brukernes nåværende og potensielle behov,

–

«nøyaktighet» viser til i hvor stor grad estimatene stemmer
overens med de ukjente sanne verdiene,

–

«aktualitet» og «punktlighet» viser til tiden mellom
opplysningenes tilgjengelighet og hendelsen eller
situasjonen de beskriver,

–

«tilgjengelighet» og «klarhet» viser til på hvilke vilkår og
måter brukere kan få tilgang til, anvende og tolke data,

–

«sammenlignbarhet» viser til måling av virkningen av
ulikheter i anvendte statistiske begreper og måleverktøy/metoder når statistikker sammenlignes på tvers av
geografiske områder, sektorområder, eller over tid,

–

«sammenheng» viser til i hvilken utstrekning dataene på en
pålitelig måte kan kombineres på ulike måter og for ulike
anvendelser.

Kilder
1. Medlemsstatene skal produsere dataene ved hjelp av
undersøkelser i foretak. Andre kilder, som for eksempel
administrative data, kan benyttes dersom de er av tilstrekkelig
høy kvalitet, i samsvar med artikkel 6.
Kildene til alle data som legges fram, skal angis.
2. Medlemsstatene kan utfylle kildene nevnt i nr. 1 med
pålitelige statistiske beregningsmetoder.
3. Kommisjonen (Eurostat) kan innføre og samordne
utvalgsundersøkelser i Fellesskapet for å utarbeide beregninger
på fellesskapsplan dersom de nasjonale utvalgsundersøkelsene
ikke oppfyller Fellesskapets krav til kvartalsvis datainnsamling.
Nærmere opplysninger om slike undersøkelser og om hvordan
de skal godkjennes og gjennomføres skal fastsettes i samsvar
med framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 9
nr. 3.
Medlemsstatene kan delta i utvalgsundersøkelser i Fellesskapet
når slike undersøkelser gjør det mulig i vesentlig grad å redusere
kostnadene ved statistiske systemer eller byrder som foretakene
pålegges som følge av å måtte oppfylle fellesskapskravene.
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2. Medlemsstatene skal framlegge rapporter for
Kommisjonen (Eurostat) om kvaliteten på de overførte dataene.
3. Ved anvendelse av kvalitetsvurderingskriteriene fastsatt
i nr. 1 på data som omfattes av denne forordning, skal
kvalitetsrapportenes form, struktur og periodisitet fastsettes i
samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i
artikkel 9 nr. 3. Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten
på de overførte dataene.

Artikkel 7

Artikkel 5
Dataoverføring

Forundersøkelser

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat)
data og metadata i et format og innen frister som skal fastsettes
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt
i artikkel 9 nr. 2. Datoen for første referansekvartal skal også
fastsettes etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 9 nr. 2. Eventuelle reviderte kvartalsvise
data for foregående kvartaler skal overføres samtidig.

1. Kommisjonen (Eurostat) skal fastsette hensiktsmessige
rammer for utførelse av en rekke forundersøkelser etter
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt
i artikkel 9 nr. 2. Disse undersøkelsene skal utføres av de
medlemsstater som har problemer med å framlegge data om

2. Medlemsstatene skal også overføre data fra tidligere
perioder for minst de fire forutgående kvartaler for det kvartal
som det skal framlegges data for ved første dataoverføring.
Totalsummene skal leveres senest på datoen for den første
dataoverføringen, og fordelingene senest ett år etter dette.

a) enheter med færre enn ti ansatte, og/eller
b) følgende virksomhet:
i) offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger
underlagt offentlig forvaltning,
ii) undervisning,
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iii) helse- og sosialtjenester,
iv) kulturell virksomhet,
aktiviteter, og

underholdning

og

fritids-

v) virksomhet i medlemsorganisasjoner, reparasjon av
datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig
bruk.
2. Alle medlemsstater som utfører forundersøkelser, skal
framlegge en rapport om resultatene av disse undersøkelser
senest tolv måneder etter ikrafttredelsen av Kommisjonens
gjennomføringstiltak nevnt i nr. 1.
3. Så snart som mulig etter at resultatene fra
forundersøkelsene foreligger, skal Kommisjonen i samråd med
medlemsstatene og i løpet av et rimelig tidsrom treffe tiltak
i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 9 nr. 2.
4. Tiltak som treffes på grunnlag av resultatene fra
forundersøkelsene, skal være i samsvar med prinsippet om
kostnadseffektivitet, som definert i artikkel 10 i forordning (EF)
nr. 322/97, herunder at byrden som pålegges oppgavegiverne,
begrenses til et minimum, og det skal tas hensyn til problemer
i forbindelse med den innledende gjennomføringen.
Artikkel 8
Finansiering
1. I de første tre årene datainnsamlingen pågår kan
medlemsstatene motta et økonomisk bidrag fra Fellesskapet
for å dekke utgiftene i forbindelse med dette arbeidet.
2. De årlige bevilgningene i forbindelse med det økonomiske
bidraget nevnt i nr. 1 skal fastsettes som ledd i den årlige
budsjettbehandlingen.
3. Budsjettmyndigheten fastsetter hvert år de bevilgninger
som skal stilles til rådighet.
4. Ytterligere
finansiering
kan
vurderes
til
gjennomføringsarbeidet med hensyn til tiltak som treffes på
grunnlag av forundersøkelsene.
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2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
3. 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 artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.

Artikkel 10
Rapport om gjennomføringen
Kommisjonen skal innen 24. juni 2010 og deretter hvert
tredje år framlegge en rapport for Europaparlamentet og
Rådet om gjennomføringen av denne forordning. Rapporten
skal inneholde en vurdering av kvaliteten på statistikken som
framlegges av medlemsstatene samt kvaliteten på de europeiske
aggregater, og angi områder som kan forbedres.
Fortrinnsvis innen et år etter offentliggjøringen av den
treårige rapporten nevnt i første ledd, skal medlemsstatene
fastsette hvilke tiltak de skal treffe på de områder de ifølge
Kommisjonens rapport eventuelt kan forbedre. Samtidig skal
medlemsstatene rapportere om status for gjennomføringen av
tidligere anbefalinger.

Artikkel 11
Offentliggjøring av statistiske opplysninger
Statistikk som overføres av medlemsstatene og en analyse
av denne, skal offentliggjøres hvert kvartal på nettstedet til
Kommisjonen (Eurostat). Kommisjonen (Eurostat) skal sikre
at så mange europeiske borgere som mulig har tilgang til
statistikken og analysene, særlig via EURES-portalen.

Artikkel 9

Artikkel 12

Komité

Ikrafttredelse

1. Kommisjonen skal
statistikkprogrammet.

bistås

av

Komiteen

for

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 Strasbourg, 23. april 2008.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

President
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_____________

