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Grundnotat vedr. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EF) om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gen-

nemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i 

Fællesskabet, KOM(2006) 565 endelig, af 2. oktober 2006 

 

Grundnotat oversendes ligeledes til Folketingets Erhvervsudvalg. 

 

Resumé 

Formålet med forslaget er at gøre den i dag frivillige leverance af variablen 

”løn fra hovedbeskæftigelse” obligatorisk at indberette i Arbejdskraftun-

dersøgelsen. Forslaget skal ses i sammenhæng med Kommissionens med-

delelse om øget fokus på vækst og beskæftigelse efter midtvejsrevisionen af 

Lissabon-strategien.  

 

1. Baggrund og indhold 

Kommissionen fremsatte den 2. oktober 2006 ovennævnte forslag til for-

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

repræsentation den 4. oktober 2006.  

 

Forslagets retsgrundlag er traktatens artikel 285 om udarbejdelse af fælles-

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

ceduren om fælles beslutningstagen i henhold til traktatens artikel 251. 

 

Formålet med forslaget er at gøre den i dag frivillige leverance af variablen 

”løn fra hovedbeskæftigelse” obligatorisk at indberette i Arbejdskraftunder-

søgelsen. De lande, som ikke ønsker at forøge svarbyrden, gives mulighed 

for at benytte administrative kilder til fremskaffelse af disse oplysninger. 

Hvis der anvendes administrative kilder, skal data leveres senest 18 måne-

der efter afslutningen af det kvartal, som statistikken referer til. 

   

Forslaget skal ses i sammenhæng med Kommissionens meddelelse om øget 

fokus på vækst og beskæftigelse efter midtvejsrevisionen af Lissabon-

strategien. For at nå disse mål har Kommissionen behov for baggrundsop-

lysninger om løn i relation til andre beskæftigelsesoplysninger.  

 

2. Europa-Parlamentets holdning 

Europa-Parlamentet skal udtale sig i henhold til traktatens artikel 251 vedr. 

proceduren om fælles beslutningstagen. Det foreligger endnu ingen udtalel-

se fra Europa-Parlamentet.  
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3. Nærhedsprincippet 

Kommissionen har ikke begrundet fremsættelsen af forslaget i henhold til 

nærhedsprincippet. Dog kan en harmoniseret og dermed sammenlignelig 

udarbejdelse af statistik for EU-landene mest effektivt gennemføres på fæl-

lesskabsplan. Det er derfor regeringens vurdering, at Kommissionens for-

slag er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

 

4. Gældende dansk ret 

Oplysningerne til den løbende Arbejdskraftundersøgelse indsamles i hen-

hold til lov om Danmarks Statistik.  

 

5. Høring 

Forslaget sendes i høring i specialudvalget for vækst og konkurrenceev-

ne.  

 

6. Andre landes holdninger 

Det forventes, at et flertal af medlemslandene vil kunne tilslutte sig forsla-

get. 

 

7. Foreløbig dansk holdning 

Fra dansk side lægges der vægt på at man kan anvende eksisterende regi-

sterdata fra Lønstatistikken og Indkomstregistret, samt at de tidsfrister der 

opstilles i forslaget muliggør en anvendelse af registerdata for Danmarks 

vedkommende.  

 

8. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser 

Forslaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser.  

 

Under forudsætning af, at Danmark gives en permanent fritagelse fra den 

angivne tidsfrist vedrørende levering af registerdata, medfører forordnings-

forslaget ingen nævneværdige omkostninger.  

 

9. Samfundsøkonomiske konsekvenser 

Forslaget har ingen samfundsøkonomiske konsekvenser. 

 

10. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget indebærer ingen øgede administrative omkostninger i form af øget 

svarbyrde for erhvervslivet. 

 

11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg 

Forslaget har været forelagt Folketingets Europavalg i form af et forelø-

bigt nærhedsnotat dateret den 13. oktober 2006. 
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