
A BIZOTTSÁG 224/2007/EK RENDELETE

(2007. március 1.)

az 1216/2003/EK rendeletnek a munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek
tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a munkaerőköltség-indexről szóló, 2003. február 27-i
450/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1) A különféle statisztikák, amelyeknek a munkaerőköltség-
index fontos része, lényegesek a bérek alakulása és a
munkaerőpiacból származó inflációs nyomások ellenőr-
zése szempontjából.

(2) A munkaerőköltség-index hatályát ki kell terjeszteni a
NACE Rev.1. L, M, N és O nemzetgazdasági ágában
meghatározott gazdasági tevékenységekre is. E kiterjesztés
értelmében a munkaerőköltség-index a nem piaci szolgál-
tatásokat is lefedi, amelyek e nemzetgazdasági ágak
jelentős részét képezik, és amelyek a piaci szolgáltatá-
soktól eltérő dinamikával rendelkeznek.

(3) A 450/2003/EK rendelet 10. cikkével összhangban elvég-
zett megvalósíthatósági tanulmányok azt mutatják, hogy
a munkaerőköltség-index hatályának a NACE Rev.1. L, M,
N és O nemzetgazdasági ágában meghatározott gazdasági
tevékenységekre való kiterjesztése kivitelezhető, valamint
hogy a munkaerőköltség-index kiterjesztéséből következő
munkamennyiség és költségek arányosak az eredmények
fontosságával és hasznosságával.

(4) A megvalósíthatósági tanulmányok azt is mutatják, hogy
a rugalmas végrehajtási ütemterv csökkenteni fogja azon
tagállamok végrehajtási költségeit, amelyek még nem
gyűjtik össze az alapadatokat, valamint nem állítják
össze az említett kiterjesztést felölelő indexeket.

(5) A szezonális kiigazítási módszerek csak abban az esetben
szolgáltatnak statisztikailag megbízható eredményeket, ha
az idősor megfelelő hosszúságú. Ezért akkor kell először
szezonálisan kiigazított sorozatokat összeállítani és
továbbítani, ha négy évre vonatkozó adatok állnak
rendelkezésre.

(6) Az index-referanciaév az az év, amelyben az index átlaga
100. Az első index-referenciaév a munkaerőköltség-
indexről szóló 450/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2003. július 7-i
1216/2003/EK bizottsági rendelet (2) értelmében a
2000. év. Előfordulhat, hogy a 2000. évre a NACE
Rev.1. L, M, N és O nemzetgazdasági ágaira vonatkozó
indexek nem állnak rendelkezésre, és egy másik index-
referenciaévet kell meghatározni.

(7) Az 1216/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1216/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A NACE Rev. 1. L, M, N és O nemzetgazdasági ágainak
lefedettsége

(1) A (2) bekezdésben nem említett tagállamoknak össze
kell gyűjteniük és továbbítaniuk kell a NACE Rev.1. L, M, N
és O nemzetgazdasági ágaira kiterjedő munkaerőköltség-
index adatokat 2007 első negyedévére, és azt követően
minden negyedévre vonatkozóan.

(2) Az alábbi tagállamok 2009 első negyedévére, és azt
követően minden negyedévre vonatkozóan gyűjtenek össze
és továbbítanak adatokat: Belgium, Dánia, Görögország,
Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Ciprus,
Luxemburg, Málta, Ausztria, Lengyelország és Svédország.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, mihelyt a négy évre
vonatkozó adatok rendelkezésre állnak, az 1. cikk (2) bekez-
désének c) pontjában említett szezonálisan és munkanap
szerint kiigazított sorozatokat kell összeállítani és továbbí-
tani.”
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2. A III. mellékletet el kell hagyni.

3. A IV. melléklet 6. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„6. Az első index-referenciaév a 2000. év, ahol az éves
munkaerőköltség-index = 100. Amennyiben a 2000.
évre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre a NACE L,
M, N és O nemzetgazdasági ágait lefedő indexek, az első

rendelkezésre álló indexeket a NACE C–K nemzetgazda-
sági ágainak éves átlagához közeli szinten kell megálla-
pítani.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 1-jén.

a Bizottság részéről
Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja

HUL 64/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.3.2.


