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EUROPAPARLAMENTETS OCH

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr .../2002

av den

om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98

om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften

i gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                                
1 EGT C 270 E, 25.9.2001, s. 23.
2 EGT C 48, 21.2.2002, s. 67.
3 Europaparlamentets yttrande av den 11 december 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets
beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EG) nr 577/981 fastställs de grundläggande bestämmelser för den

urvalsundersökning av arbetskraften, som utformats för att tillhandahålla jämförbara

statistiska uppgifter om sysselsättningens och arbetslöshetens nivå, struktur och utveckling i

medlemsstaterna.

(2) Ett snabbt genomförande i alla medlemsstater av den kontinuerliga urvalsundersökning av

arbetskraften som krävs i förordning (EG) nr 577/98 betraktas som en prioriterad åtgärd i den

handlingsplan för statistikkrav avseende EMU, som godkändes av rådet den 19 januari 2001.

(3) Tillräcklig tid har nu förflutit sedan förordning (EG) nr 577/98 trädde i kraft för att

medlemsstaterna skall kunna vidta de åtgärder och göra de åtaganden, som krävs för att fullt

ut genomföra förordningen i fråga. Alla medlemsstater har emellertid inte vidtagit sådana

åtgärder och gjort sådana åtaganden. Det undantag som ger medlemsstaterna tillåtelse att

inskränka sig till en årlig undersökning bör följaktligen tidsbegränsas.

(4) De åtgärder som krävs för att genomföra förordning (EG) nr 577/98 bör antas i enlighet med

rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid

utövandet av kommissionens2 genomförandebefogenheter.

(5) Förordning (EG) nr 577/98 bör därför ändras i enlighet härmed.

(6) Kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG,

Euratom3, har i överensstämmelse med artikel 3 i detta beslut rådfrågats.

                                                
1 EGT L 77, 14.3.1998, s. 3.
2 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
3 EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets förordning (EG) nr 577/98 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.2 skall ersättas med följande:

"Undersökningen skall vara en kontinuerlig undersökning, genom vilken det tillhandahålls

kvartalsvisa och årliga resultat; de medlemsstater, som inte kan genomföra en kontinuerlig

undersökning, skall emellertid i stället under en övergångsperiod, som inte får vara längre än

t.o.m. år 2002, genomföra en årlig undersökning, som skall äga rum under våren.

Genom avvikelse från ovanstående skall övergångsperioden utsträckas

a) till 2003 för Italien;

b) till 2004 för Tyskland under förutsättning att Tyskland istället kvartalsvis tillhandahåller

uppskattningar avseende de viktigaste statistiska urvalsundersökningarna av

arbetskraften och årliga genomsnittsuppskattningar för vissa specificerade statistiska

urvalsundersökningar av arbetskraften."
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2. Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

Förfarande

l. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, som inrättas

genom artikel 1 i rådets beslut nr 89/382/EEG, Euratom*.

2. Då hänvisning görs till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG

tillämpas med beaktande av artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommitten skall själv anta sin arbetsordning."

____________________
* EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
** EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.".
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Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska

gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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I. INLEDNING

1. Den 13 juni 2001 lade kommissionen fram för rådet ett förslag till Europaparlamentets och

rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av

statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen.

2. Ovan nämnda förslag grundas på artikel 285 i fördraget enligt vilket det

medbeslutandeförfarande med Europaparlamentet som anges i artikel 251 skall tillämpas.

3. Europaparlamentet godkände kommissionens förslag utan ändringar vid första behandlingen

den 11 december 2001.

4. Ekonomiska och sociala kommittén lämnade sitt yttrande den 14 januari 2002.

5. Rådet antog den 15 april 2002 sin gemensamma ståndpunkt enligt artikel 251 i fördraget.

II. FÖRSLAGETS SYFTE

Syftet med förslaget är att ändra förordning (EG) nr 577/98 för att se till att alla

medlemsstaterna genomför en kontinuerlig urvalsundersökning av arbetskraften. I förslaget

upphävs möjligheten för de medlemsstater som inte kan genomföra en kontinuerlig

undersökning att genomföra endast en årlig undersökning.

Genom förslaget uppdateras också kommittébestämmelserna i förordningen i enlighet med

rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999.
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Den gemensamma ståndpunkten följer kommissionens förslag, som godkänts av

Europaparlamentet, med tillägg av undantag för Italien och Tyskland för att göra det möjligt

för dem att göra de tekniska förberedelser som är nödvändiga för att genomföra en

kontinuerlig undersökning.

För Italiens del skall undantaget gälla under ett år, till utgången av 2003.

För Tysklands del skall undantaget gälla under två år, till utgången av 2004, under

förutsättning att Tyskland i stället kvartalsvis tillhandahåller uppskattningar avseende de

viktigaste statistiska urvalsundersökningarna av arbetskraften samt årliga

genomsnittsuppskattningar för vissa specificerade statistiska urvalsundersökningar av

arbetskraften. Tillhandahållandet av denna information kommer att skydda integriteten för

EU:s statistik under den övergångsperiod när Tyskland inte tillhandahåller data från en

kontinuerlig urvalsundersökning, genom att säkerställa att mer frekventa och mer specifika

data än de som för närvarande tillhandahålls i den årliga undersökningen görs tillgängliga.

IV. SLUTSATS

Rådet anser att de ändringar som införts i dess gemensamma ståndpunkt är helt i linje med

målen i den föreslagna förordningen och innebär att förordningen kommer att genomföras

fullt ut så snart som möjligt.
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2001/0127 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av

statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen

1. BAKGRUND

Förslag framlagt för Europaparlamentet och rådet
(KOM(2001) 319, COD 2001/127) 13 juni 2001.

Ekonomska och sociala kommitténs yttrande 28 november 2001

Europaparlamentets yttrande (första behandlingen): 11 december 2001

Antagande av rådets gemensamma ståndpunkt: 15 april 2002

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Genom förordning nr 577/98 infördes en kontinuerlig arbetskraftsundersökning. På
grund av svårigheten att genomföra den kontinuerliga arbetskraftsundersökningen
samtidigt i alla medlemsstater fick medlemsstaterna enligt denna rådsförordning
"…utföra en årlig undersökning, som skall äga rum på våren" när de ej har möjlighet
att genomföra en kontinuerlig undersökning.

På grund av den avsevärt begränsade nyttan av arbetskraftsundersökningen om
enskilda medlemsstater ej utför en kontinuerlig undersökning anges det i förslaget till
förordning att den övergångsperiod under vilken medlemsstaterna får "…utföra en
årlig undersökning, som skall äga rum på våren" ej får utsträckas längre än till och
med år 2002.

Ekonomiska och sociala kommittén gjorde en positiv bedömning av kommissionens
förslag och ansåg själv att det undantag som medgav medlemsstaterna att utföra
endast en årlig undersökning måste tidsbegränsas. Kommittén antog den föreslagna
tidsbegränsningen.
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3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1 Allmänt

Europaparlamentet antog utan ändringar kommissionens förslag vid den första
behandlingen och begärde att på nytt bli rådfrågad om kommissionen skulle ändra
eller ersätta sitt förslag.

3.2 Beslut om Europaparlamentets ändringar efter den första behandlingen.

3.2.1 Antagna av kommissionen och införlivade med den gemensamma ståndpunkten

Inga

3.2.2 Antagna av kommissionen men ej införlivade med den gemensamma ståndpunkten
(kommissionens ståndpunkt)

Inga

3.3 Nya bestämmelser införda av rådet och genom kommissionens ståndpunkt.

Rådet begärde att övergångsperioden skulle utsträckas till år 2003 för Italien och till
år 2004 för Tyskland.

Kommission har godkänt rådets begäran att "genom undantag,

– övergångsperioden utsträcks till år 2003 för Italien

– och till år 2004 för Tyskland på villkor att Tyskland tillhandahåller kvartalsvisa
ersättningsskattningar av urvalsundersökningsaggregaten för huvudarbetskraften
såväl som skattningar av årsmedelvärden för vissa urvalsundersökningsaggregat
för specialarbetskraft."

Kommissionen har godkänt denna begäran då Italien under övergångsperioden
utgående från arbetskraftsundersökningen kan lämna kvartalsvisa skattningar för en
enda vecka varje kvartal och Tyskland har bekräftat att förteckningen över de
kvartalsvisa ersättningsskattningarna och skattningarna av årsmedelvärden skall
tillhandahållas.

3.4 Problem som uppstått i kommittésystemet vid antagandet av den gemensamma
ståndpunkten (och den ståndpunkt som antagits av kommissionen).

Inga

4. SLUTSATS

Till sist ansluter sig kommissionen därför fullständigt till rådets gemensamma
ståndpunkt.


