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Foreløbigt nærhedsnotat oversendes ligeledes til Folketingets Erhvervs-

udvalg. 

 

1. Baggrund og indhold 

Kommissionen fremsatte d. 20. februar 2006 ovennævnte forslag til for-

ordning. Den danske version af forslaget blev modtaget i den faste EU-

repræsentation d. 13. marts 2006. 

 

Forslagets retsgrundlag er traktatens artikel 285 om udarbejdelse af fælles-

skabsstatistikker1. Forslaget skal vedtages i form af en forordning efter pro-

ceduren om fælles beslutningstagen i henhold til traktatens artikel 251. 

 

Formålet med det foreliggende forslag er at forbedre den eksisterende 

strukturelle erhvervsstatistik. Forslaget erstatter den eksisterende forord-

ning 58/97 af 20. december 1996 og indeholder en forbedret dækning af 

især serviceerhvervene samt ny statistik over tilgang og overlevelse af 

nye virksomheder samt ophør af eksisterende virksomheder. Endvidere 

indeholder forslaget forenklinger i form af bortfald af variable i forhold 

til den eksisterende forordning.       

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med behovet for at etablere et tilstræk-

keligt dækkende statistikgrundlag for politisk beslutningstagning i relati-

on til Lissabon-strategien generelt og iværksætterpolitik specifikt.   

 

2. Nærhedsprincippet 

Kommissionen anfører, at fastlæggelsen af fælles statistiske standarder 

for produktion af harmoniserede EU-statistikker kun kan gennemføres ef-

fektivt på fællesskabsniveau. 

 

Det er regeringens vurdering, at forslaget er i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet. 

                                                 
1 Artikel 285: 

”1. Med forbehold af artikel 5 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af 

Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, vedtager Rådet i henhold til frem-

gangsmåden i artikel 251 foranstaltninger til udarbejdelse af statistikker, hvor det er 

nødvendigt for, at Fællesskabet kan udøve sin virksomhed. 

2. Udarbejdelsen af fællesskabsstatistikker skal være karakteriseret ved upartiskhed, på-

lidelighed, objektivitet, videnskabelig uafhængighed, omkostningseffektivitet og de sta-

tistiske oplysningers fortrolighed; den må ikke medføre uforholdsmæssigt store byrder 

for erhvervslivet.” 
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