
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1372/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 23 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych
dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie ze strategią lizbońską, jak potwierdzono w jej
śródokresowym przeglądzie w 2005 r., Europa musi w ra-
mach swojej polityki koncentrować się bardziej na kwe-
stiach wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, aby osiągnąć
cele lizbońskie.

(2) Rozwój Wspólnoty oraz funkcjonowanie wspólnego ryn-
ku zwiększają potrzebę istnienia porównywalnych danych,
umożliwiających badanie wpływu struktury i rozkładu wy-
nagrodzeń na rynek pracy, szczególnie dla celów analizy
postępów w zakresie spójności gospodarczej i społecznej.

(3) W celu realizacji powierzonych jej zadań Komisja potrze-
buje danych na temat rankingu wynagrodzeń w powiąza-
niu z cechami społeczno-ekonomicznymi, a także
w zależności od różnych form płatnego zatrudnienia. Dane
te są niezbędne dla zanalizowania i zrozumienia rynku pra-
cy oraz zmian zachodzących w strukturze siły roboczej.
W tym względzie korzyści z posiadania danych na temat
wynagrodzeń, wyrażonych w decylach, w powiązaniu z in-
nymi kategoriami informacji na temat zatrudnienia, są po-
wszechnie znane.

(4) Badanie siły roboczej jest zasadniczo pierwszym i najbar-
dziej autorytatywnym źródłem informacji na temat rynku
pracy w Unii Europejskiej, a zatem informacja o wysokości

płac, jako podstawowa zmienna wyjaśniająca rozwój wyda-
rzeń na rynku pracy, powinna być jego stałym elementem,
aby umożliwić pełniejszą analizę rynków pracy.

(5) Skonsultowano się z Komitetem ds. Programu Statystycz-
nego, ustanowionym decyzją Rady 89/382/EWG, Eura-
tom (2), zgodnie z art. 3 tej decyzji.

(6) W związku z powyższym rozporządzenie Rady (WE)
nr 577/98 (3) powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 577/98 wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 4 ust. 1, lit. l) otrzymuje brzmienie:

„l) wynagrodzenie w głównym miejscu pracy;”;

2) artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Przekazywanie danych

W terminie dwunastu tygodni od zakończenia okresu refe-
rencyjnego państwa członkowskie przesyłają do Eurostatu
wyniki badania bez bezpośrednich identyfikatorów.

Dane odnoszące się do kategorii »wynagrodzenie z główne-
go miejsca pracy« mogą być przekazane do Eurostatu w ter-
minie dwudziestu jeden miesięcy od zakończenia okresu
referencyjnego, jeśli do przekazania tej informacji wykorzys-
tywane są źródła administracyjne.”.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas
nieopublikowana w Dzienniku Urzedwowym) oraz decyzja Rady
z dnia 9 października 2007 r.

(2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.
(3) Dz.U. L 77 z 14.3.1998, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2257/2003 Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy (Dz.U. L 336 z 23.12.2003, str. 6).
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Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 23 października 2007 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
H.-G. PÖTTERING
Przewodniczący

W imieniu Rady
M. LOBO ANTUNES
Przewodniczący
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