
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 19/2009

z dnia 13 stycznia 2009 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008
dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie
w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych,

specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące
statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we
Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 2 pkt 1 akapit drugi,
art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 453/2008 ustanowiono
jednolite ramy systematycznego tworzenia statystyk
kwartalnych dotyczących wolnych miejsc pracy we
Wspólnocie.

(2) Konieczne są środki wykonawcze dotyczące zdefinio
wania wymaganych informacji oraz dat odniesienia, dla
których będą gromadzone informacje.

(3) Należy również określić format i terminy przekazywania
wymaganych danych oraz datę pierwszego kwartału
odniesienia.

(4) Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 453/2008
należy określić odpowiednie ramy dla opracowania
szeregu analiz wykonalności, które powinny zostać prze
prowadzone przez te państwa członkowskie, które mają
trudności z przedłożeniem danych dotyczących małych
jednostek i niektórych rodzajów działalności.

(5) Przeprowadzono konsultacje z Europejskim Bankiem
Centralnym.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł 1

Definicje dotyczące „wolnego miejsca pracy”

Do celów stosowania art. 2 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr
453/2008:

a) „aktywne działania w celu znalezienia odpowiedniego kandy
data” obejmują:

(i) powiadomienie publicznych służb ds. zatrudnienia
o wolnym miejscu pracy;

(ii) skontaktowanie się z prywatnymi agencjami ds. zatrud
nienia i rekrutacji;

(iii) umieszczenie ogłoszenia o wolnym miejscu pracy
w środkach masowego przekazu (na przykład
w Internecie, gazetach, czasopismach);

(iv) umieszczenie ogłoszenia na publicznej tablicy ogłoszeń;

(v) bezpośrednie zwracanie się do potencjalnych kandyda
tów/nowych pracowników, ich wybieranie lub przepro
wadzanie z nimi rozmów wstępnych;

(vi) zwracanie się do osób już zatrudnionych lub do innych
osób znanych dzięki osobistym kontaktom;

(vii) wykorzystywanie staży;

b) „określony czas” odnosi się do maksymalnego czasu,
w jakim wolne miejsce pracy jest dostępne i w jakim
zamierza się je obsadzić. Okres ten nie podlega ogranicze
niom; należy zgłaszać wszystkie wolne miejsca pracy,
w odniesieniu do których trwają aktywne działania w dniu,
który odpowiada dacie odniesienia.

Artykuł 2

Daty odniesienia

Państwa członkowskie przedkładają dane dotyczące liczby
wolnych miejsc pracy i liczby obsadzonych stanowisk, zdefinio
wanych zgodnie z art. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr
453/2008, które to dane można uznać za reprezentatywne
dla kwartału odniesienia. Preferowaną metodą osiągnięcia tego
celu jest gromadzenie danych w sposób ciągły lub obliczenie
reprezentatywnej średniej danych gromadzonych dla określo
nych dat odniesienia.

Artykuł 3

Przekazywanie danych

1. W ciągu 70 dni od końca kwartału odniesienia państwa
członkowskie przekazują dane podzielone w sposób określony
w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 453/2008 oraz odpo
wiadające im metadane.

Te państwa członkowskie, w których liczba zatrudnionych
stanowi ponad 3 % łącznej liczby zatrudnionych we Wspól
nocie Europejskiej, przekazują łączną liczbę wolnych miejsc
pracy i obsadzonych stanowisk oraz odpowiadające jej meta
dane w ciągu 45 dni od końca kwartału odniesienia.
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Przypadający na każde państwo członkowskie udział w łącznej
liczbie zatrudnionych w UE oblicza się co pięć lat na podstawie
średniej z czterech kwartałów poprzedniego roku kalendarzo
wego. W przypadku przystąpienia nowych państw członkow
skich wykonuje się obliczenia doraźne. Pierwsze obliczenia
odnoszą się do roku kalendarzowego poprzedzającego rok
przyjęcia niniejszego rozporządzenia. Źródłem danych na
temat zatrudnionych jest badanie dotyczące siły roboczej
w Unii Europejskiej przewidziane w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 577/98 (1). Dane odnoszą się do jednostek gospodar
czych objętych zakresem art. 1 rozporządzenia (WE)
nr 453/2008.

Wszelkie zmiany w zakresie terminów przekazywania danych
dotyczące krajów, które po raz pierwszy przekroczyły wspom
niany próg 3 %, stosuje się od pierwszego kwartału odniesienia
w roku następującym po obliczeniu.

2. Odpowiednie metadane odnoszą się w szczególności do
informacji dotyczących zdarzeń o charakterze metodolo
gicznym lub technicznym, które miały miejsce w kwartale
stanowiącym podstawę interpretacji wyników, oraz do infor
macji o komórkach danych, które uznaje się za niewystarcza
jąco wiarygodne lub których nie wolno ujawniać.

3. Państwa członkowskie przesyłają Komisji (Eurostatowi)
dane kwartalne i odpowiadające im metadane w formie elektro
nicznej. Przekazywanie odpowiada właściwym standardom
wymiany zatwierdzonym przez Komitet ds. Programu Statys
tycznego. Komisja (Eurostat) udostępnia szczegółową dokumen
tację związaną z zatwierdzonymi standardami i dostarcza
wytycznych dotyczących wprowadzania w życie tych stan
dardów.

4. Pierwsze przekazanie danych dotyczy pierwszego kwartału
roku następującego po roku wejścia w życie niniejszego rozpo
rządzenia.

Szeregi danych przekazuje się w następujących postaciach:

a) niedostosowane;

b) sezonowo dostosowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji
w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 453/2008
w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania
i sprawozdań dotyczących jakości; oraz

c) na zasadzie dobrowolności, w postaci szeregów trendów
cyklicznych.

Artykuł 4

Analizy wykonalności

Ramy dla analiz wykonalności przewidzianych w art. 7 rozpo
rządzenia (WE) nr 453/2008 określone są w załączniku.

Artykuł 5

Wejście w życie

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 Brukseli, dnia 13 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Analiza wykonalności w celu oceny sposobu, w jaki można uzyskać kwartalne dane statystyczne na temat
wolnych miejsc pracy w odniesieniu do sekcji O, P, Q, R lub S klasyfikacji NACE Rev. 2

Analiza wykonalności przeprowadzona przez państwo członkowskie obejmuje w szczególności:

1) udział każdego z tych rodzajów działalności gospodarczej w gospodarce krajowej, wyrażony poprzez liczbę przed
siębiorstw i udział w zatrudnieniu lub poprzez odpowiedni alternatywny środek;

2) opis podobieństw i różnic w strukturze i zmianach w zakresie wolnych miejsc pracy w odniesieniu do tych rodzajów
działalności gospodarczej w porównaniu ze strukturą i zmianami w zakresie wolnych miejsc pracy w sekcjach B–N
klasyfikacji NACE Rev. 2.

Warianty

Należy ocenić różne warianty uzyskania danych na temat liczby wolnych miejsc pracy i liczby obsadzonych stanowisk
w odniesieniu do sekcji O, P, Q, R lub S klasyfikacji NACE Rev. 2. Należy wziąć pod uwagę następujące możliwe źródła
danych:

a) istniejące zbiory danych;

b) źródła administracyjne;

c) statystyczne procedury estymacji;

d) nowe zbiory danych.

W odniesieniu do każdego z rozważanych wariantów ocena zawiera szczegóły występujących w danym przypadku
kwestii technicznych i prawnych; w tym termin wykonania, spodziewaną jakość statystyczną wyników, spodziewane
początkowe i bieżące koszty gromadzenia danych wyrażone w euro oraz jako ekwiwalent liczby osób zatrudnionych
w pełnym czasie pracy, koszt przypadający na jedną zbadaną jednostkę, oszacowanie dodatkowych obciążeń nakładanych
na przedsiębiorstwa, wszelkie ryzyko i niepewność dotyczące danych oraz zalety lub wady danego wariantu. Koszt
i jakość porównuje się z kosztem i jakością zbioru danych istniejącego dla sekcji B–N.

Zalecenie

W oparciu o ocenę różnych wariantów przedstawia się zalecenie dotyczące najbardziej odpowiedniego podejścia.

Wykonanie

Przedkłada się szczegóły proponowanego planu wykonania, w tym datę rozpoczęcia i daty ukończenia poszczególnych
etapów.

Państwa członkowskie przeprowadzające analizy wykonalności

Następujące państwa członkowskie przeprowadzają analizy wykonalności w celu oceny sposobu, w jaki można uzyskać
kwartalne dane statystyczne na temat wolnych miejsc pracy, określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 453/2008,
w odniesieniu do sekcji O, P, Q, R lub S klasyfikacji NACE Rev. 2:

— Dania

— Niemcy

— Hiszpania

— Francja

— Włochy

— Malta

— Austria.
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Analiza wykonalności w celu oceny sposobu, w jaki można uzyskać kwartalne dane statystyczne na temat
wolnych miejsc pracy z jednostek gospodarczych zatrudniających mniej niż 10 pracowników

Analiza wykonalności przeprowadzona przez państwo członkowskie obejmuje w szczególności:

1) udział każdej z klas wielkości przedsiębiorstw w gospodarce krajowej, wyrażony poprzez liczbę przedsiębiorstw
i udział w zatrudnieniu lub poprzez odpowiedni alternatywny środek;

2) opis podobieństw i różnic w strukturze i zmianach w zakresie wolnych miejsc pracy w odniesieniu do tej klasy
wielkości przedsiębiorstw w porównaniu ze strukturą i zmianami w zakresie wolnych miejsc pracy
w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 lub więcej pracowników.

Warianty

Należy ocenić różne warianty uzyskania danych na temat liczby wolnych miejsc pracy i liczby obsadzonych stanowisk
w odniesieniu do przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Należy wziąć pod uwagę następujące
możliwe źródła danych:

a) istniejące zbiory danych;

b) źródła administracyjne;

c) statystyczne procedury estymacji;

d) nowe zbiory danych.

W odniesieniu do każdego z rozważanych wariantów ocena zawiera szczegóły występujących w danym przypadku
kwestii technicznych i prawnych, w tym termin wykonania; spodziewaną jakość statystyczną wyników; spodziewane
początkowe i bieżące koszty gromadzenia danych wyrażone w euro oraz jako ekwiwalent liczby osób zatrudnionych
w pełnym czasie pracy; koszt przypadający na jedną zbadaną jednostkę; oszacowanie dodatkowych obciążeń nakładanych
na przedsiębiorstwa; wszelkie ryzyko i niepewność dotyczące danych oraz zalety lub wady danego wariantu. Koszt
i jakość porównuje się z kosztem i jakością zbioru danych istniejącego dla przedsiębiorstw zatrudniających 10 lub więcej
pracowników.

Zalecenie

W oparciu o ocenę różnych wariantów przedstawia się zalecenie dotyczące najbardziej odpowiedniego podejścia.

Wykonanie

Przedkłada się szczegóły proponowanego planu wykonania, w tym datę rozpoczęcia i daty ukończenia poszczególnych
etapów.

Państwa członkowskie przeprowadzające analizy wykonalności

Następujące państwa członkowskie przeprowadzają analizy wykonalności w celu oceny sposobu, w jaki można uzyskać
kwartalne dane statystyczne na temat wolnych miejsc pracy, określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 453/2008,
w odniesieniu do przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 pracowników:

— Dania

— Francja

— Włochy

— Malta.
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