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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 224/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 2007
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2003 όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες που
καλύπτει ο δείκτης κόστους εργασίας
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Το έτος αναφοράς του δείκτη είναι το έτος κατά το οποίο ο
μέσος όρος του δείκτη ισούται με 100. Το πρώτο έτος
αναφοράς του δείκτη ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1216/2003 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2003, για
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τον δείκτη κόστους εργασίας (2) και είναι το 2000.
Ενδέχεται να μην υπάρχουν δείκτες για τους τίτλους Λ, Μ, Ν
και Ξ της NACE αναθ. 1 για το 2000, οπότε πρέπει να
καθοριστεί εναλλακτικό έτος αναφοράς για τον δείκτη.

(7)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2003 πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με τον
δείκτη κόστους εργασίας (1), και ιδίως το άρθρο 11,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Μια δέσμη στατιστικών στοιχείων, ουσιώδες μέρος των
οποίων αποτελούν οι δείκτες για το κόστος εργασίας, έχει
ιδιαίτερη σημασία για την παρακολούθηση της εξέλιξης των
μισθών και των πληθωριστικών πιέσεων που προέρχονται από
την αγορά εργασίας.

(2)

Το πεδίο εφαρμογής του δείκτη κόστους εργασίας πρέπει να
επεκταθεί προκειμένου να καλύψει τις οικονομικές δραστηριότητες που ορίζονται στους τίτλους Λ, Μ, Ν και Ξ της
NACE (γενικής ονοματολογίας) αναθ. 1. Η επέκταση αυτή
σημαίνει ότι θα καλυφθούν ακόμη και μη εμπορεύσιμες
υπηρεσίες, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των
εν λόγω τίτλων και μπορεί να έχουν διαφορετική δυναμική
από αυτή των εμπορεύσιμων υπηρεσιών.

(3)

Οι μελέτες σκοπιμότητας που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα
με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 δείχνουν ότι είναι εφικτή η επέκταση του πεδίου εφαρμογής
του δείκτη κόστους εργασίας με σκοπό να συμπεριληφθούν
οι οικονομικές δραστηριότητες που ορίζονται στους τίτλους
Λ, Μ, Ν και Ξ της NACE αναθ. 1, καθώς και ότι ο φόρτος
εργασίας και οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την επέκταση του δείκτη κόστους εργασίας είναι ανάλογα της σπουδαιότητας των αποτελεσμάτων και του οφέλους.

(4)

Από τις μελέτες σκοπιμότητας προκύπτει επίσης ότι ένα
ευέλικτο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής θα συμβάλει στη
μείωση των δαπανών εφαρμογής σε εκείνα τα κράτη μέλη
που δεν συλλέγουν ακόμη τα βασικά στοιχεία ή δεν καταρτίζουν τους δείκτες που καλύπτει η εν λόγω επέκταση.

(5)

Οι μέθοδοι αφαίρεσης της εποχικότητας εξασφαλίζουν αξιόπιστα από στατιστική άποψη αποτελέσματα μόνον εφόσον οι
χρονολογικές σειρές είναι επαρκώς μακρές. Επομένως, οι
εποχικά διορθωμένες σειρές πρέπει να καταρτιστούν και να
διαβιβαστούν για πρώτη φορά όταν θα υπάρχουν στοιχεία
για τέσσερα έτη.

(1) ΕΕ L 69 της 13.3.2003, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2003 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 4
Κάλυψη των τίτλων Λ, Μ, Ν και Ξ της NACE αναθ. 1
1.
Όσον αφορά τα κράτη μέλη εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα στοιχεία του δείκτη κόστους
εργασίας για τους τίτλους Λ, Μ, Ν και Ξ της NACE αναθ. 1
καταρτίζονται και διαβιβάζονται για το πρώτο τρίμηνο του
2007 και στη συνέχεια για κάθε τρίμηνο.
2.
Όσον αφορά τα ακόλουθα κράτη μέλη, τα στοιχεία καταρτίζονται και διαβιβάζονται για το πρώτο τρίμηνο του 2009 και
στη συνέχεια για κάθε τρίμηνο: Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία,
Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα,
Αυστρία, Πολωνία και Σουηδία.
3.
Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, οι
σειρές που είναι διορθωμένες εποχικά και ως προς τις εργάσιμες
ημέρες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο
γ), καταρτίζονται και διαβιβάζονται μόλις υπάρξουν σειρές με
στοιχεία που να καλύπτουν τέσσερα έτη».
(2) ΕΕ L 169 της 8.7.2003, σ. 37.
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2) Το παράρτημα III διαγράφεται.
3) Το σημείο 6 του παραρτήματος IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«6) Το πρώτο έτος αναφοράς του δείκτη είναι το έτος 2000,
κατά το οποίο ο ετήσιος δείκτης κόστους εργασίας ισούται
με 100. Εάν δεν υπάρχουν δείκτες για το έτος 2000 όσον
αφορά τους τίτλους Λ, Μ, Ν και Ξ της NACE αναθ. 1, οι
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πρώτοι διαθέσιμοι δείκτες καθορίζονται σε επίπεδο που δεν
απέχει πολύ από τον ετήσιο μέσο όρο των τίτλων Γ έως Κ
της NACE αναθ. 1».

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2007.
Για την Επιτροπή
Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής

