L 151/14

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

17.6.2010

VERORDENING (EU) Nr. 520/2010 VAN DE COMMISSIE
van 16 juni 2010
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 831/2002 met betrekking tot de toegang tot vertrouwelijke
gegevens voor wetenschappelijke doeleinden, wat de beschikbare onderzoeken en bronnen van
statistische gegevens betreft
(Voor de EER relevante tekst)

informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in huis
houdens en door individuen. De toegang tot individuele
gegevens zou de onderzoekswerkzaamheden over de ge
volgen van het ICT-gebruik voor de Europese samen
leving en voor de digitale integratie zeer ten goede ko
men. De resultaten kunnen worden gebruikt om het hui
dige beleid te evalueren en nieuw nationaal en Europees
beleid op dit gebied te formuleren, zoals de i2010strategie.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gelet op Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Euro
pese statistiek (1), en met name op artikel 23,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 831/2002 van de Commissie (2)
bepaalt, met het oog op statistische conclusies voor we
tenschappelijke doeleinden, onder welke voorwaarden
toegang kan worden verleend tot aan de communautaire
instantie toegezonden vertrouwelijke gegevens. Zij bevat
een lijst van de verschillende onderzoeken en gegevens
bronnen waarop zij van toepassing is.

(2)

Onderzoekers en de wetenschappelijke wereld in het al
gemeen hebben voor wetenschappelijke doeleinden
steeds meer behoefte aan toegang tot vertrouwelijke ge
gevens uit het Europees gezondheidsonderzoek door
middel van interviews (EHIS), de communautaire statis
tieken over de informatiemaatschappij, de budgetonder
zoeken en de statistische registratie van het goederenver
voer over de weg.

(3)

Het EHIS heeft als doel op een geharmoniseerde basis de
gezondheidsstatus, de levensstijl (gezondheidsdeterminan
ten) en het gebruik van de gezondheidszorg van de EUburgers zodanig te meten dat een goede vergelijking tus
sen de EU-lidstaten kan worden gemaakt. De onderwer
pen die in de vragenlijst aan bod komen, beantwoorden
zowel aan beleidsbehoeften als aan wetenschappelijke
doeleinden. Door middel van individuele gegevens kun
nen de onderzoekers studies verrichten over specifieke
bevolkingsgroepen (zoals ouderen), om beter te kunnen
beoordelen wat hun gezondheidsstatus is en hoe de ge
zondheidszorgstelsels aan hun behoeften voldoen. De re
sultaten van dergelijke studies kunnen dienen om speci
fieke plannen voor verschillende bevolkingsgroepen op te
stellen of om Europese en/of nationale preventieplannen
te evalueren.

(4)

Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parle
ment en de Raad van 21 april 2004 betreffende com
munautaire statistieken over de informatiemaatschap
pij (3) biedt een kader voor de verstrekking van gehar
moniseerde statistische gegevens over het gebruik van

(1) PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.
(2) PB L 133 van 18.5.2002, blz. 7.
(3) PB L 143 van 30.4.2004, blz. 49.

(5)

In de budgetonderzoeken worden de uitgaven ingedeeld
aan de hand van de kenmerken van het huishouden en
aan de hand van de referentiepersoon en het gezinsinko
men. Door de homogeniteit van deze bron kunnen mi
crosimulatie-instrumenten worden geproduceerd om hy
pothesen voor de hele Europese Unie te testen en beleids
makers te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen.

(6)

Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad van 25 mei
1998 betreffende de statistische registratie van het goe
derenvervoer over de weg (4) bepaalt dat de rapporte
rende landen Eurostat elk kwartaal microgegevens moe
ten verstrekken over de voertuigen die voor de steekproef
zijn geselecteerd, de ritten met deze voertuigen en de
goederen die tijdens de ritten tussen regio’s zijn vervoerd.
Als de onderzoekers toegang krijgen tot deze gegevens,
zou dit gunstig zijn voor de analyses van het vervoers
beleid en voor de vervoersmodellen, hetgeen onder an
dere van belang is voor het regionaal beleid van de Euro
pese Unie, de afweging tussen verschillende vervoerswij
zen en de ontwikkeling van trans-Europese vervoersnet
werken in de EU.

(7)

Het Europees gezondheidsonderzoek door middel van
interviews (EHIS), de communautaire statistieken over
de informatiemaatschappij (module 2 — Individuen,
huishoudens en informatiemaatschappij), de budgeton
derzoeken en de statistische registratie van het goederen
vervoer over de weg moeten daarom worden toegevoegd
aan de opsomming in Verordening (EG) nr. 831/2002.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité voor het
Europees statistisch systeem (ESS-comité),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 831/2002 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 5, lid 1, komt als volgt te luiden:
(4) PB L 163 van 6.6.1998, blz. 1.
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„1.
De communautaire instantie mag in haar gebouwen
toegang verlenen tot vertrouwelijke gegevens uit de volgende
onderzoeken of bronnen van statistische gegevens:

„1.
De communautaire instantie mag anoniem gemaakte
microgegevens vrijgeven uit de volgende onderzoeken of
bronnen van statistische gegevens:

— huishoudpanel van de Europese Gemeenschap,

— huishoudpanel van de Europese Gemeenschap,
— Europese arbeidskrachtenenquête,

— Europese arbeidskrachtenenquête,

— communautaire innovatie-enquête,

— communautaire innovatie-enquête,

— enquête voortgezette beroepsopleiding,

— enquête voortgezette beroepsopleiding,

— loonstructuurenquête,
— loonstructuurenquête,
— statistiek van inkomens en levensomstandigheden van de
Europese Unie,

— statistiek van inkomens en levensomstandigheden van de
Europese Unie,
— enquête volwasseneneducatie,

— enquête volwasseneneducatie,

— landbouwstructuurenquête,

— landbouwstructuurenquête,

— Europees gezondheidsonderzoek
interviews,

— Europees gezondheidsonderzoek
interviews,

door

middel

van

door

middel

van

— communautaire statistieken over de informatiemaat
schappij (module 2 — Individuen, huishoudens en infor
matiemaatschappij),

— communautaire statistieken over de informatiemaat
schappij (module 2 — Individuen, huishoudens en infor
matiemaatschappij),

— budgetonderzoeken,

— budgetonderzoeken,

— statistische registratie van het goederenvervoer over de
weg.

— statistische registratie van het goederenvervoer over de
weg.
Op verzoek van de nationale instantie die de gegevens heeft
verschaft, zal echter geen toegang tot gegevens van die na
tionale instantie voor een specifiek onderzoeksproject wor
den verleend.”.
2) Artikel 6, lid 1, komt als volgt te luiden:

Op verzoek van de nationale instantie die de gegevens heeft
verschaft, zal echter geen toegang tot gegevens van die na
tionale instantie voor een specifiek onderzoeksproject wor
den verleend.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag vol
gende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 juni 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

