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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Μαρτίου 1998
για τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού στην Κοινότητα
(ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3)

Τροποποιείται από:
Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ.

σελίδα ηµεροµηνία

►M1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1991/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2002

L 308

1

9.11.2002

►M2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2104/2002 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2002

L 324

14

29.11.2002

►M3 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2257/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003

L 336

6

23.12.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Μαρτίου 1998
για τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού
στην Κοινότητα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και
ιδίως το άρθρο 213,
το σχέδιο κανονισµού που υπέβαλε η Επιτροπή,
Εκτιµώντας:
ότι, για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η Επιτροπή πρέπει
να διαθέτει συγκρίσιµα στατιστικά στοιχεία για το επίπεδο, τη
διάρθρωση και την εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας
στα κράτη µέλη·
ότι η καλύτερη µέθοδος για τη συγκέντρωση τέτοιων στοιχείων
σε κοινοτικό επίπεδο είναι η διενέργεια εναρµονισµένων
ερευνών εργατικού δυναµικού·
ότι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3711/91 του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 1991, για τη διενέργεια ετήσιας δειγµατοληπτικής
έρευνας εργατικού δυναµικού εντός της Κοινότητας (1),
προβλέπει, από το 1992 και µετά, τη διενέργεια έρευνας κάθε
άνοιξη·
ότι η διαθεσιµότητα των αποτελεσµάτων, η εναρµόνισή τους και
η µέτρηση του όγκου εργασίας εξασφαλίζονται καλύτερα µε µια
συνεχή παρά µε µια ετήσια εαρινή έρευνα, αλλά ότι µια συνεχής
έρευνα είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί την ίδια ηµεροµηνία
σε όλα τα κράτη µέλη·
ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρησιµοποίηση υφιστάµενων
διοικητικών πηγών, στο µέτρο που αυτές µπορούν να συµπληρώσουν επαρκώς τα στοιχεία που συλλέγονται µε συνέντευξη ή να
αποτελέσουν βάση δειγµατοληψίας·
ότι τα στοιχεία της έρευνας που ορίζονται µε τον παρόντα κανονισµό, δύνανται να συµπληρωθούν από πρόσθετο σύνολο
µεταβλητών στο πλαίσιο πολυετούς προγράµµατος ενοτήτων ad
hoc το οποίο θα εκπονηθεί µε την ενδεδειγµένη διαδικασία στα
πλαίσια των εκτελεστικών µέτρων·
ότι οι αρχές της αναλογικότητας και της σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/
97 του Συµβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά µε τις
κοινοτικές στατιστικές (2), αποτελεί το νοµικό πλαίσιο
παραγωγής κοινοτικών στατιστικών που θα εφαρµοσθούν επί του
παρόντος κανονισµού·
ότι το στατιστικό απόρρητο διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 322/97 και από τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΟΚ) αριθ. 1588/
90 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
πληροφοριών που καλύπτονται από το απόρρητο (3)·
ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης, ζητήθηκε η
γνώµη της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος, η οποία
συστάθηκε µε την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου (4),
(1) ΕΕ L 351 της 20. 12. 1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 52 της 22. 2. 1997, σ. 1.
(3) ΕΕ L 151 της 5. 6. 1990, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97.
(4) ΕΕ L 181 της 28. 6. 1989, σ. 47.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Περιοδικότητα της έρευνας
Τα κράτη µέλη προβαίνουν κάθε έτος σε µια δειγµατοληπτική
έρευνα εργατικού δυναµικού, ονοµαζόµενη στο εξής «έρευνα».
▼M1

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 τη 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.

▼B

Τα στοιχεία που καλύπτονται από την έρευνα αφορούν γενικά
την κατάσταση κατά τη διάρκεια µιας ηµερολογιακής εβδοµάδας
(από ∆ευτέρα έως Κυριακή), η οποία ονοµάζεται εβδοµάδα
αναφοράς.
Στην περίπτωση συνεχούς έρευνας:
— οι εβδοµάδες αναφοράς κατανέµονται οµοιόµορφα σε
ολόκληρο το έτος,
— η συνέντευξη πραγµατοποιείται συνήθως κατά τη διάρκεια
της εβδοµάδας και ακολουθεί αµέσως µετά την εβδοµάδα
αναφοράς· η εβδοµάδα αναφοράς και η ηµεροµηνία συνέντευξης µπορούν να απέχουν περισσότερο από πέντε
εβδοµάδες µόνο κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου,
— τα τρίµηνα και τα έτη αναφοράς αποτελούνται αντίστοιχα από
13 ή 52 συνεχόµενες εβδοµάδες· ο κατάλογος των εβδοµάδων
που αποτελούν ένα καθορισµένο τρίµηνο ή ένα καθορισµένο
έτος εγκρίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 8.
Άρθρο 2
Μονάδες και πεδίο της έρευνας, µέθοδοι παρατήρησης
1.
Η έρευνα πραγµατοποιείται, σε κάθε κράτος µέλος, σε
δείγµα νοικοκυριών ή ατόµων που κατοικούν στην οικονοµική
επικράτεια του εν λόγω κράτους το χρόνο της έρευνας.
2.
Το βασικό πεδίο της έρευνας αποτελείται από τα µέλη των
ιδιωτικών νοικοκυριών που κατοικούν στην οικονοµική
επικράτεια κάθε κράτους µέλους. Ει δυνατόν, στα µέλη των ιδιωτικών νοικοκυριών, προστίθενται τα µέλη των συλλογικών
νοικοκυριών.
Στο µέτρο του δυνατού, τα συλλογικά νοικοκυριά αποτελούν
αντικείµενο ειδικής δειγµατοληψίας που επιτρέπει µια άµεση
παρατήρηση των ατόµων που τα απαρτίζουν. ∆ιαφορετικά, και
στο µέτρο που τα εν λόγω άτοµα διατηρούν κάποια σχέση µε
ένα ιδιωτικό νοικοκυριό, οι οικείες µεταβλητές καλύπτονται
µέσω του ιδιωτικού νοικοκυριού.
3.
Οι µεταβλητές που χρησιµεύουν για τον προσδιορισµό της
απασχόλησης και της υποαπασχόλησης συλλέγονται µε συνέντευξη του εξεταζόµενου ατόµου, ή, απουσία αυτού, ενός άλλου
µέλους του νοικοκυριού. Όταν τα λαµβανόµενα στοιχεία είναι
ισοδύναµα, οι υπόλοιπες µεταβλητές µπορούν να προέρχονται
από άλλες πηγές, κυρίως από διοικητικά αρχεία.
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4.
Ασχέτως µονάδας δειγµατοληψίας (άτοµο ή νοικοκυριό), τα
στοιχεία συλλέγονται συνήθως για όλα τα µέλη του νοικοκυριού.
Ωστόσο, αν η µονάδα δειγµατοληψίας είναι το άτοµο, οι πληροφορίες για τα υπόλοιπα µέλη του νοικοκυριού:
— µπορούν να µην καλύπτουν τα χαρακτηριστικά που απαριθµούνται στα σηµεία ζ, η, θ και ι της παραγράφου 1 του
άρθρου 4,
— µπορούν να συλλέγονται από ένα δευτερεύον δείγµα το οποίο
θα επιλέγεται µε τρόπο ώστε:
— οι εβδοµάδες αναφοράς να κατανέµονται οµοιόµορφα σε
ολόκληρο το έτος,
— ο αριθµός παρατηρήσεων (άτοµα που συµπεριλαµβάνονται
στο δείγµα συν τα µέλη του νοικοκυριού τους) να εξασφαλίζει το επίπεδο ακρίβειας που καθορίζεται στο άρθρο 3
για τις ετήσιες εκτιµήσεις.
Άρθρο 3
Αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος
1.
Για οµάδα ανέργων που αντιπροσωπεύουν το 5 % του
ενεργού πληθυσµού, το σχετικό τυπικό σφάλµα για την εκτίµηση
των ετήσιων µέσων όρων (ή για τις εκτιµήσεις της άνοιξης, όταν
γίνεται µια ετήσια εαρινή έρευνα) δεν πρέπει να υπερβαίνει το
8 %, στο επίπεδο NATS II, της οικείας πληθυσµιακής οµάδας.
Εξαιρούνται από τον όρο αυτό οι περιφέρειες µε λιγότερους από
300 000 κατοίκους.
2.
Στην περίπτωση συνεχούς έρευνας για τους υπο-πληθυσµούς
οι οποίοι αποτελούν το 5 % του ενεργού πληθυσµού, το σχετικό
τυπικό σφάλµα της εκτίµησης των διακυµάνσεων µεταξύ δύο
συνεχόµενων τριµήνων, σε εθνικό επίπεδο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % της οικείας πληθυσµιακής οµάδας.
Για τα κράτη των οποίων ο πληθυσµός κυµαίνεται µεταξύ ενός
και 20 εκατοµµυρίων κατοίκων, ο προηγούµενος περιορισµός
είναι ελαστικότερος: το σχετικό τυπικό σφάλµα της εκτίµησης
των τριµηνιαίων διακυµάνσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 %
της οικείας πληθυσµιακής οµάδας.
Τα κράτη µε πληθυσµό µικρότερο από ένα εκατοµµύριο κατοίκους εξαιρούνται από αυτές τις απαιτήσεις ακρίβειας σχετικά µε
τις διακυµάνσεις.
3.
Όταν η έρευνα πραγµατοποιείται µόνο την άνοιξη, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των µονάδων έρευνας λαµβάνεται από την
προηγούµενη έρευνα και τουλάχιστον το ένα τέταρτο των
µονάδων έρευνας περιλαµβάνεται στο δείγµα της επόµενης
έρευνας.
Οι δύο µονάδες επισηµαίνονται µε κωδικό.
4.
Τα ελλείποντα στοιχεία λόγω µη απάντησης σε ορισµένες
ερωτήσεις συµπληρώνονται µε στατιστική τεκµαρτή εκτίµηση,
όπου είναι εφικτό.
5.
Οι σταθµίσεις υπολογίζονται λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τις
πιθανότητες επιλογής και τα εξωγενή στοιχεία στην κατανοµή
ανά φύλο, ανά κλάσεις ηλικίας (κλάσεις ανά πενταετία) και ανά
περιφέρεια (επίπεδο NUTS II) του εξεταζόµενου πληθυσµού, στο
µέτρο που τα εξωγενή αυτά στοιχεία θεωρούνται επαρκώς αξιόπιστα από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.
6.
Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) όλες τις
ζητούµενες πληροφορίες όσον αφορά την οργάνωση και τη µεθοδολογία της έρευνας και, ειδικότερα, όσον αφορά τα κριτήρια
που εφαρµόζονται για το σχεδιασµό και το µέγεθος του
δείγµατος.
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Άρθρο 4
Χαρακτηριστικά της έρευνας
1.

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε:

α) το δηµογραφικό πλαίσιο:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
▼M3

αύξων αριθµός στο νοικοκυριό,
φύλο,
έτος γέννησης,
ηµεροµηνία γέννησης σε σχέση µε το τέλος της περιόδου
αναφοράς,
οικογενιακή κατάσταση,
σχέση µε το άτοµο αναφοράς,
αύξων αριθµός συζύγου,
αύξων αριθµός πατέρα,
αύξων αριθµός µητέρας,
ιθαγένεια,
αριθµός ετών παραµονής στη χώρα,
χώρα γέννησης (προαιρετικό),
φύση της συµµετοχής στην έρευνα (άµεση συµµετοχή ή
µέσω ενός άλλου µέλους του νοικοκυριού)·

β) την κατάσταση απασχόλησης:
— κατάσταση απασχόλησης κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας
αναφοράς,
— συνεχής είσπραξη αποδοχών,
— λόγος για τον οποίο το άτοµο δεν εργάστηκε παρότι είχε
εργασία,
— αναζήτηση απασχόλησης από άτοµο χωρίς απασχόληση,
— είδος της αναζητούµενης απασχόλησης (ως ανεξάρτητος
επαγγελµατίας ή µισθωτός),
— µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την εύρεση εργασίας,
— διαθεσιµότητα του ατόµου να αρχίσει να εργάζεται·
γ) τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης στην κύρια εργασία:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

επαγγελµατικό καθεστώς,
οικονοµική δραστηριότητα της τοπικής µονάδας,
επάγγελµα,
εποπτικές ευθύνες,
αριθµός ατόµων που εργάζονται στην τοπική µονάδα,
χώρα του τόπου εργασίας,
περιφέρεια του τόπου εργασίας,
έτος και µήνας κατά τον οποίο το άτοµο άρχισε να
εργάζεται στην παρούσα εργασία,
συµµετοχή της δηµόσιας υπηρεσίας απασχόλησης στην
εύρεση της τρέχουσας εργασίας,
µονιµότητα της εργασίας (και λόγοι),
διάρκεια της προσωρινής απασχόλησης ή της σύµβασης
εργασίας ορισµένου χρόνου,
διάκριση µεταξύ πλήρους και µερικής απασχόλησης (και
λόγοι),
σύµβαση µε γραφείο εύρεσης προσωρινής απασχόλησης,
εργασία στο σπίτι·

δ) τη διάρκεια της εργασίας:
—
—
—
—

αριθµός ωρών του συνήθους ωραρίου εργασίας,
αριθµός πραγµατικά δεδουλευµένων ωρών,
αριθµός υπερωριών στην εβδοµάδα αναφοράς,
κύριος λόγος για τη διαφορά µεταξύ των πραγµατικά
δεδουλευµένων ωρών και του συνήθους ωραρίου εργασίας·
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ε) τη δεύτερη εργασία:
—
—
—
—

ύπαρξη περισσοτέρων της µιας εργασίας,
επαγγελµατικό καθεστώς,
οικονοµική δραστηριότητα της τοπικής µονάδας,
αριθµός πραγµατικά δεδουλευµένων ωρών·

στ) την εµφανή υποαπασχόληση:
— επιθυµία του ατόµου να εργάζεται περισσότερες ώρες
(προαιρετικό στην περίπτωση ετήσιας έρευνας),
— αναζήτηση άλλης απασχόλησης και λόγοι,
— είδος της αναζητούµενης απασχόλησης (ως υπάλληλος ή
µε άλλο καθεστώς),
— χρησιµοποιούµενες µέθοδοι για την εξεύρεση άλλης
απασχόλησης,
— λόγος για τον οποίο το άτοµο δεν αναζητεί άλλη απασχόληση (προαιρετικό στην περίπτωση ετήσιας έρευνας),
— διαθεσιµότητα του ατόµου να αρχίσει να εργάζεται,
— επιθυµητός αριθµός ωρών εργασίας (προαιρετικό στην
περίπτωση ετήσιας έρευνας)·
▼M3

ζ) την αναζήτηση απασχόλησης:
— είδος της αναζητούµενης απασχόλησης,
— διάρκεια της αναζήτησης απασχόλησης,
— κατάσταση του ατόµου αµέσως πριν αρχίζει να αναζητά
απασχόληση,
— εγγραφή σε επίσηµο γραφείο εύρεσης εργασίας και τυχόν
είσπραξη επιδοµάτων,
— για άτοµο που δεν αναζητά απασχόληση, επιθυµία προς
απασχόληση
— λόγος για τον οποίο το άτοµο δεν αναζήτησε απασχόληση,
— έλλειψη υπηρεσιών µέριµνας·

▼M2

η) την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση:
συµµετοχή σε επίσηµη εκπαίδευση ή κατάρτιση κατά τη
διάρκεια των τεσσάρων προηγούµενων εβδοµάδων:
— επίπεδο,
— πεδίο·
συµµετοχή σε µαθήµατα και άλλες διδασκόµενες µαθησιακές
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων προηγούµενων εβδοµάδων:
— συνολική διάρκεια,
— σκοπός των πιο πρόσφατων µαθηµάτων ή της διδασκόµενης δραστηριότητας,
— πεδίο της πιο πρόσφατης διδασκόµενης δραστηριότητας,
— συµµετοχή σε πιο πρόσφατη διδασκόµενη δραστηριότητα
κατά τη διάρκεια εργάσιµων ωρών·
µορφωτικό επίπεδο:
— ανώτατο ολοκληρωµένο επίπεδο εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης,
— πεδίο αυτού του ανώτατου επιπέδου εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης,
— έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το
ανώτατο αυτό επίπεδο·

▼B

θ) την προηγούµενη επαγγελµατική πείρα του ανέργου:
— ύπαρξη προηγούµενης επαγγελµατικής πείρας,
— έτος και µήνας κατά τον οποίο το άτοµο εργάστηκε για
τελευταία φορά,
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— κύριος λόγος για τον οποίο εγκατέλειψε την τελευταία
εργασία ή επιχείρηση,
— επαγγελµατικό καθεστώς στην τελευταία απασχόληση,
— οικονοµική δραστηριότητα της τοπικής µονάδας στην
οποία το άτοµο εργάστηκε για τελευταία φορά,
— επάγγελµα στην τελευταία απασχόληση·
ι) την κατάσταση ένα έτος πριν από την έρευνα (προαιρετικό
για το πρώτο, τρίτο και τέταρτο τρίµηνο):
— κύριο εργασιακό καθεστώς,
— επαγγελµατικό καθεστώς,
— οικονοµική δραστηριότητα της τοπικής µονάδας στην
οποία εργαζόταν το άτοµο,
— χώρα διαµονής,
— περιφέρεια διαµονής·
ια) κύριο εργασιακό καθεστώς (προαιρετικό)·
ιβ) το εισόδηµα (προαιρετικό)·
ιγ) τις πληροφορίες τεχνικής φύσης σχετικά µε τη συνέντευξη:
έτος έρευνας,
εβδοµάδα αναφοράς,
εβδοµάδα της συνέντευξης,
κράτος µέλος,
περιφέρεια του νοικοκυριού,
βαθµός αστικοποίησης,
αύξων αριθµός νοικοκυριού,
είδος νοικοκυριού,
είδος του ιδρύµατος,
συντελεστής στάθµισης,
υπο-δείγµα σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα (ετήσια
έρευνα),
— υπο-δείγµα σε σχέση µε την επόµενη έρευνα (ετήσια
έρευνα),
— αύξων αριθµός της πραγµατοποιούµενης έρευνας·
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

▼M3

ιδ) άτυπο ωράριο εργασίας:
—
—
—
—
—

εργασία κατά βάρδιες,
βραδινή εργασία,
νυκτερινή εργασία,
εργασία το Σάββατο,
εργασία την Κυριακή.

▼B
2.
Ένα συµπληρωµατικό σύνολο µεταβλητών, ονοµαζόµενο
στο εξής «ενότητα ad hoc», µπορεί να συµπληρώσει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 παραπάνω.
Κάθε έτος, εγκρίνεται ένα πολυετές πρόγραµµα ενοτήτων ad hoc,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8:
— το εν λόγω πρόγραµµα καθορίζει για κάθε ενότητα ad hoc, το
θέµα, την περίοδο αναφοράς, το µέγεθος του δείγµατος (ίσο ή
µικρότερο αυτού που προβλέπεται στο άρθρο 3), καθώς και τις
προθεσµίες µεταβίβασης των αποτελεσµάτων (οι οποίες
δύνανται να είναι διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται
στο άρθρο 6),
— τα κράτη µέλη, οι καλυπτόµενες περιοχές και ο αναλυτικός
κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται στο
πλαίσιο µιας ενότητας ad hoc καταρτίζεται τουλάχιστον
δώδεκα µήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς
που προβλέπεται για την εν λόγω ενότητα,
▼M3

— το µέγεθος µιας ενότητας ad-hoc περιορίζεται σε ένδεκα
µεταβλητές.
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3.
Οι ορισµοί, οι κανόνες ελέγχου, η κωδικοποίηση των
µεταβλητών, η αναπροσαρµογή του καταλόγου των µεταβλητών
της έρευνας που απαιτείται λόγω των εξελίξεων των τεχνικών
και των εννοιών, καθώς και ένας κατάλογος αρχών για τη
διατύπωση των ερωτήσεων σχετικά µε την κατάσταση απασχόλησης, καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισµού.
▼M3

4.
Με πρόταση της Επιτροπής, ένας κατάλογος µεταβλητών, οι
οποίες αποκαλούνται στο εξής «διαρθρωτικές µεταβλητές»,
µπορούν να αναγνωριστούν µεταξύ των χαρακτηριστικών της
έρευνας που ορίζονται στην παράγραφο 1 και οι οποίες χρειάζεται να ερευνώνται µόνον ως ετήσιοι µέσοι όροι µε αναφορά
σε 52 εβδοµάδες παρά ως τριµηνιαίοι µέσοι όροι. Ο εν λόγω
κατάλογος διαρθρωτικών µεταβλητών, το ελάχιστο µέγεθος
δείγµατος και η συχνότητα της έρευνας καθορίζονται σύµφωνα
µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 8. Η Ισπανία, η Φινλανδία
και το Ηνωµένο Βασίλειο µπορούν να ερευνούν τις διαρθρωτικές
µεταβλητές µε αναφορά σε ένα µόνο τρίµηνο κατά τη µεταβατική
περίοδο έως το τέλος του 2007.

▼B
Άρθρο 5
∆ιεξαγωγή της έρευνας
Τα κράτη µέλη µπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική την
απάντηση στην έρευνα.
Άρθρο 6
∆ιαβίβαση των αποτελεσµάτων
Εντός δώδεκα εβδοµάδων µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς
στην περίπτωση συνεχούς έρευνας (και εντός εννέα το πολύ
µηνών µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς στην περίπτωση
εαρινής έρευνας τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Eurostat, χωρίς
σαφή αναγνωριστικά, τα αποτελέσµατα της έρευνας.
Άρθρο 7
Εκθέσεις
Κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά το έτος 2000, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση για την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η έκθεση αυτή αξιολογεί
κυρίως την ποιότητα των στατιστικών µεθόδων που σκοπεύουν
να χρησιµοποιήσουν τα κράτη µέλη για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων ή την ελάφρυνση των διαδικασιών έρευνας.
▼M1
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 (1).
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ (2),
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.

(1) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 9
Καταργηση
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3711/91 καταργείται.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα 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.

