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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.   /2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί τροποποίησης του κανονισµού (EΚ) αριθ. 577/98

του Συµβουλίου για τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού

στην Κοινότητα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285(1),

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 270 E της 25.9.2001, σ. 23.
2 ΕΕ C 48 της 21.2.2002, σ. 67.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή Θέση του Συµβουλίου της         (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της                (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 577/98 του Συµβουλίου 1 ορίζει τις βασικές διατάξεις για µια

δειγµατοληπτική έρευνα εργατικού δυναµικού, σχεδιασµένη ώστε να παρέχει συγκρίσιµα

στατιστικά στοιχεία για το επίπεδο, τη διάρθρωση και την εξέλιξη της απασχόλησης και της

ανεργίας στα κράτη µέλη.

(2) Η ταχεία εφαρµογή από όλα τα κράτη µέλη της συνεχούς δειγµατοληπτικής έρευνας

εργατικού δυναµικού στην Κοινότητα, η οποία απαιτείται από τον κανονισµό (EΚ)

αριθ. 577/98, θεωρήθηκε δράση προτεραιότητας στο σχέδιο δράσης για τις στατιστικές

απαιτήσεις σχετικά µε την ΟΝΕ το οποίο ενέκρινε το Συµβούλιο στις 19 Ιανουαρίου 2001.

(3) Έχει ήδη περάσει αρκετός χρόνος από την ηµεροµηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο

κανονισµός (EΚ) αριθ. 577/98 ώστε να έχουν όλα τα κράτη µέλη τη δυνατότητα να προβούν

στις σχετικές ρυθµίσεις και ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρµογή του εν λόγω

κανονισµού. Ωστόσο, δεν προέβησαν όλα τα κράτη µέλη σε ανάλογες ρυθµίσεις και

ενέργειες. Συνεπώς, η παρέκκλιση που επιτρέπει στα κράτη µέλη να περιορίζονται σε µία

ετήσια έρευνα θα πρέπει να υπόκειται σε κάποιο χρονικό περιορισµό.

(4) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ. 577/88 θα πρέπει να

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 2.

(5) Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 577/98 θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6) Ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής Στατιστικού Προγράµµατος, η οποία συστάθηκε µε την

απόφαση 89/382/EΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου 3, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της εν λόγω

απόφασης.

                                                
1 ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3.
2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
3 ΕΕ L181 της 28.6.1989, σ. 47.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (EΚ) Αριθ. 577/98 του Συµβουλίου τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Πρόκειται για µια συνεχή έρευνα που παρέχει τριµηνιαία και ετήσια αποτελέσµατα·

ωστόσο, κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου η οποία δεν διαρκεί µετά το 2002, τα

κράτη µέλη που δεν είναι σε θέση να διενεργούν συνεχή έρευνα, πραγµατοποιούν µόνο µία

ετήσια έρευνα την άνοιξη.

Κατά παρέκκλιση η µεταβατική περίοδος παρατείνεται :

(α) µέχρι το 2003 για την Ιταλία,

(β) µέχρι το 2004 για την Γερµανία υπό τον όρο ότι η Γερµανία παρέχει, σε

αντικατάσταση, τριµηνιαίες εκτιµήσεις για τα κύρια τµήµατα της δειγµατοληπτικής

έρευνας εργατικού δυναµικού καθώς και την µέση ετήσια εκτίµηση για µερικά ειδικά

τµήµατα της δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού.»
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2. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

« Άρθρο 8

∆ιαδικασία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος η οποία συστάθηκε

µε το άρθρο 1 της απόφασης αριθ. 89/382/EOK, Ευρατόµ, του Συµβουλίου(*).

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/EΚ(**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

__________________

(*) EE L 181, της 28.6.1989, σ. 47.
(**) ΕΕ L 184, της 17.7.1999, σ. 23».
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στο Λουξεµβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

____________________
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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 15 Απριλίου 2002 για

την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 13 Ιουνίου 2001, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποίησης του κανονισµού

(ΕΚ) αριθ. 577/98 για τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού

στην Κοινότητα.

2. Η ανωτέρω πρόταση βασίζεται στο άρθρο 285 της Συνθήκης, σύµφωνα µε το οποίο

εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία

προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροπολογίες σε

πρώτη ανάγνωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2001.

4. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 14 Ιανουαρίου 2002.

5. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 251

της Συνθήκης στις 15 Απριλίου 2002.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 577/98, ώστε να

εξασφαλίζεται ότι όλα τα κράτη µέλη διενεργούν συνεχή δειγµατοληπτική έρευνα του

εργατικού δυναµικού. Θα ανακληθεί η δυνατότητα των κρατών µελών, για τα οποία «είναι

δυσχερής η διενέργεια συνεχούς έρευνας» να πραγµατοποιούν µόνο µια ετήσια έρευνα.

Εξάλλου, η πρόταση αναπροσαρµόζει τις διατάξεις του ανωτέρω κανονισµού τα σχετικά µε

την επιτροπολογία, σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της

28ης Ιουνίου 1999.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση ακολουθεί την πρόταση της Επιτροπής, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, µε την προσθήκη παρεκκλίσεων για την Ιταλία και τη Γερµανία ώστε να

επιτραπεί στα εν λόγω κράτη µέλη να προβούν στην αναγκαία τεχνική προετοιµασία για τη

διενέργεια συνεχούς έρευνας.

Στην περίπτωση της Ιταλίας, προβλέπεται παρέκκλιση επί ένα έτος, ήτοι ως τα τέλη του 2003.

Στην περίπτωση της Γερµανίας, προβλέπεται παρέκκλιση επί δύο έτη, ήτοι ως τα τέλη του

2004, υπό τον όρο ότι η Γερµανία θα παρέχει, σε αντικατάσταση, τριµηνιαίες εκτιµήσεις για

τα κύρια τµήµατα της δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού καθώς και τη µέση

ετήσια εκτίµηση για µερικά ειδικά τµήµατα της δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού

δυναµικού. Η παροχή των ανωτέρω πληροφοριών θα προστατεύσει την ακεραιότητα των

κοινοτικών στατιστικών κατά την µεταβατική περίοδο -ήτοι ενόσω η Γερµανία δεν θα

διαβιβάζει στοιχεία προερχόµενα από διαρκή έρευνα - και θα εξασφαλίσει τακτικότερα και

ειδικότερα στοιχεία σε σχέση µε εκείνα που συγκεντρώνονται επί του παρόντος από την

ετήσια έρευνα.

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις που εισάγονται στην κοινή θέση του συνάδουν

πλήρως µε τους στόχους του προτεινόµενου κανονισµού και αποβλέπουν στην πλήρη

εφαρµογή του κανονισµού το συντοµότερο δυνατό.

______________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Bρυξέλλες, 23.04.2002
SEC(2002) 467 τελικό

2001/0127 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του

κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 577/98 για τη διενέργεια
δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού στην Κοινότητα



2

2001/0127(COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού

(ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 577/98 για τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας
εργατικού δυναµικού στην Κοινότητα

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο
(COM(2001)319, COD 2001/127) 13 Ιουνίου 2001.

Γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 28 Noεµβρίου 2001

Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (πρώτη ανάγνωση): 11 ∆εκεµβρίου 2001

Έγκριση κοινής θέσης του Συµβουλίου: 15 Απριλίου 2002

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο κανονισµός αριθ. 577/98 εισήγαγε τη διενέργεια συνεχούς έρευνας εργατικού
δυναµικού. Λόγω της δυσκολίας διενέργειας συνεχούς έρευνας εργατικού δυναµικού
την ίδια ηµεροµηνία σε όλα τα κράτη µέλη, ο εν λόγω κανονισµός του Συµβουλίου
επιτρέπει στα κράτη µέλη "...να πραγµατοποιούν µόνο µία ετήσια έρευνα την
άνοιξη" όταν δεν είναι σε θέση να διενεργούν συνεχή έρευνα.

∆εδοµένης της σηµαντικής απώλειας ως προς τη χρησιµότητα της έρευνας
εργατικού δυναµικού στην περίπτωση µη διενέργειας συνεχούς έρευνας εργατικού
δυναµικού στα επιµέρους κράτη µέλη, ο προτεινόµενος κανονισµός ορίζει ότι η
µεταβατική περίοδος κατά την οποία επιτρέπεται στα κράτη µέλη "...να
πραγµατοποιούν µόνο µία ετήσια έρευνα την άνοιξη" δεν παρατείνεται µετά το
2002.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή τάχθηκε υπέρ της πρότασης της Επιτροπής
και διατύπωσε και η ίδια την άποψη ότι η παρέκκλιση που επιτρέπει στα κράτη µέλη
να διενεργούν µόνο µία ετήσια έρευνα πρέπει να είναι χρονικά περιορισµένη. Η
ΟΚΕ αποδέχθηκε τον προτεινόµενο χρονικό περιορισµό.
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1 Γενικά

Κατά την πρώτη ανάγνωση, το ΕΚ ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής χωρίς
τροπολογίες και ζήτησε να γνωµοδοτήσει εκ νέου αν η Επιτροπή τροποποιήσει ή
αντικαταστήσει την πρότασή της.

3.2 Αποφάσεις σχετικά µε τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σε πρώτη ανάγνωση.

3.2.1 Έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Ουδεµία

3.2.2 Έγιναν δεκτές από την Επιτροπή αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση (σχετική
θέση της Επιτροπής)

Ουδεµία

3.3 Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο και σχετική θέση της Επιτροπής.

Tο Συµβούλιο ζήτησε την παράταση της µεταβατικής περιόδου έως το 2003 για την
Ιταλία και έως το 2004 για τη Γερµανία.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε το αίτηµα του Συµβουλίου, σύµφωνα µε το οποίο: "κατά
παρέκκλιση,

– η µεταβατική περίοδος παρατείνεται έως το 2003 για την Ιταλία

– η µεταβατική περίοδος παρατείνεται έως το 2004 για τη Γερµανία υπό την
προϋπόθεση ότι η Γερµανία θα παρέχει σε αντικατάσταση τριµηνιαίες εκτιµήσεις
για τα κύρια σωρευτικά δεδοµένα της δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού
δυναµικού, καθώς και ετήσιες µέσες εκτιµήσεις για συγκεκριµένα σωρευτικά
δεδοµένα της δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού."

Η Επιτροπή αποδέχθηκε το αίτηµα αυτό καθόσον, κατά τη διάρκεια της µεταβατικής
περιόδου, η Ιταλία είναι σε θέση να παρέχει τριµηνιαίες εκτιµήσεις µε αναφορά σε
µία µόνο εβδοµάδα κάθε τρίµηνο µε βάση την έρευνα εργατικού δυναµικού και η
Γερµανία αποδέχθηκε τον κατάλογο των τριµηνιαίων εκτιµήσεων που παρέχονται σε
αντικατάσταση, καθώς και των ετήσιων µέσων εκτιµήσεων τις οποίες οφείλει να
υποβάλλει.

3.4 Προβλήµατα επιτροπολογίας που προέκυψαν κατά την έγκριση της κοινής
θέσης (και της θέσης της Επιτροπής).

Ουδέν

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συνεπώς, η Επιτροπή συµφωνεί πλήρως µε την κοινή θέση του Συµβουλίου.


