
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1372/2007/EK RENDELETE

(2007. október 23.)

a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet
módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak
megfelelően (1),

mivel:

(1) A lisszaboni stratégiával összhangban, és mint azt annak
félidős értékelése 2005-ben is megerősítette, Európának
továbbra is a növekedésre és a foglalkoztatásra kell össz-
pontosítania politikáit a lisszaboni célok elérése érdekében.

(2) A Közösség fejlődése és a belső piac működése növeli az
olyan összehasonlítható adatok iránti igényt, amelyek lehe-
tővé teszik a béreloszlás munkaerőpiacra gyakorolt hatá-
sának vizsgálatát, különösen a gazdasági és társadalmi
kohézió fejlődésének elemzésekor.

(3) Kijelölt feladatai ellátása érdekében a Bizottság adatokat kér
a bérek szociális és gazdasági jellemzők szerinti besorolá-
sáról és a fizetett munkavégzés különböző formáiról, ame-
lyek lényegesek a munkaerőpiac, illetve a munkaerő
szerkezetében végbemenő változások elemzéséhez és
megértéséhez. E tekintetben széles körben elismertek
annak előnyei, hogy az egyéb foglalkoztatási jellemzők
mellett decilisek szerinti béradatok is rendelkezésre állnak.

(4) A közösségi munkaerő-felmérés alapvetően az első és leg-
hitelesebb referenciaforrás a munkaerő-piaci információ-
kat illetően az Európai Unióban, így a béreknek – mint a

munkaerő-piaci magatartást magyarázó alapvető változó-
nak – a munkaerőpiacok teljesebb elemzésének biztosítása
érdekében állandó elemként kell szerepelniük e felmérésben.

(5) A 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat (2) által létreho-
zott statisztikai programbizottsággal konzultációt folytat-
tak az említett határozat 3. cikkének megfelelően.

(6) Az 577/98/EK tanácsi rendeletet (3) ezért ennek megfele-
lően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 577/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (1) bekezdésének l) pontja helyébe a következő szö-
veg lép:

„l) főfoglalkozásból származó bérek;”.

2. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Az eredmények átadása

A referencia-időszak végétől számított tizenkét héten belül a
tagállamok közvetlen azonosítók nélkül továbbítják az
Eurostatnak a felmérési eredményeket.

Amennyiben a »főfoglalkozásból származó bérek« címszó
alatt adminisztratív forrásból származó adatok felhasználá-
sára kerül sor, az adatok a referencia-időszak végétől számí-
tott huszonegy hónapon belül továbbíthatók az
Eurostatnak”.

(1) Az Európai Parlament 2007. július 10-i véleménye (a Hivatalos Lap-
ban még nem tették közzé) és a Tanács 2007. október 9-i határozata.

(2) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.
(3) HL L 77., 1998.3.14., 3. o. A legutóbb a 2257/2003/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelettel (HL L 336., 2003.12.23., 6. o.) módosí-
tott rendelet.
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2. cikk

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

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

Kelt Strasbourgban, 2007. október 23-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről
az elnök

M. LOBO ANTUNES
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