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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 97/2009
af 2. februar 2009
om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 om statistik over
erhvervsstrukturer med hensyn til anvendelsen af det fleksible modul
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervs
strukturer (1), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 295/2008 blev der fastlagt en
fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning
og evaluering af fællesskabsstatistikker om virksomhe
dernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater
i Fællesskabet.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Det fleksible modul, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra j), i
forordning (EF) nr. 295/2008, anvendes til udarbejdelse af stati
stikker om virksomheders adgang til finansiering. Anvendelses
området for dataindsamlingen er virksomheder i de ikke finan
sielle erhvervssektorer med 10-249 ansatte i 2005, som stadig
var aktive i 2008, og som har 10 eller flere ansatte i reference
perioden jf. artikel 6, og det omfatter som delpopulation vækst
intensive virksomheder (gennemsnitlig beskæftigelsesvækst på
årsbasis på mere end 20 % om året i perioden 2005-2008)
og »gazeller« (vækstintensive virksomheder, der er indtil fem
år gamle), der blev etableret i 2003 eller 2004.

Artikel 2
For at lette byrderne for virksomhederne og omkostningerne for
medlemsstaterne anvendes eksisterende data fra administrative
kilder, hvis dette er muligt.

Artikel 3
(2)

(3)

(4)

(5)

Det er nødvendigt at planlægge anvendelsen af det flek
sible modul, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra j), i
forordningen i samarbejde med medlemsstaterne og fast
lægge anvendelsesområdet, listen over variabler, referen
ceperioden, de omfattede aktiviteter og kvalitetskravene.

Adgangen til finansiering er en af de vigtigste politikre
striktioner i såvel de fleste medlemsstater som i Fælles
skabet. Der er stærke indikationer for, at Europas virk
somheder lider under et finansieringsunderskud; dette
gælder navnlig for hurtigt voksende virksomheder og
for nystartede virksomheder. Derfor er der behov for
statistikker, der gør det muligt at analysere disse virk
somheders situation og sammenligne den med alle små
og mellemstore virksomheders. Disse data bør hentes fra
eksisterende kilder, hvis dette er muligt.

Yderligere tekniske detaljer vil være omfattet af retnings
linjer og anbefalinger udarbejdet af Kommissionen (Euro
stat) i nært samarbejde med medlemsstaterne.

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske
Program —

(1) EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13.

Følgende variabler bør indgå i denne dataindsamling:

a) relevansen af virksomhedens ejerskab for adgangen til finan
siering på tidspunktet for opstart af virksomheden og på
observationstidspunktet

b) graden og hyppigheden af succes for alle forsøg på at
indhente forskellige former for intern og ekstern finansiering
og grundene til, at denne finansiering ikke er opnået

c) omfanget af garantier til erhvervslån

d) virksomhedsejerens/direktørens bedømmelse af omkostnin
gerne og byrderne i forbindelse med indhentelse af
erhvervslån og af virksomhedens finansielle situation

e) betydningen af valget af pengeinstitut (geografisk nærhed,
navnlig i forbindelse med grænseoverskridende situationer,
udenlandsk over for indenlandsk ejerskab, status som eksi
sterende kunde osv.)

f) forholdet mellem gæld og omsætning og andre korrelationer
af finansielle nøgletal i virksomhedens regnskaber samt
disses betydning for virksomhedens fremtidige vækst
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g) det anslåede behov for fremtidig finansiering, eventuelle
finansieringsformer og grundene til dette behov

af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesska
bers Statistiske Kontor (2).

h) den sammenhæng, der opleves mellem finansieringsmulighe
derne og deres tilgængelighed og perspektiverne for væksten
i beskæftigelsen

Disse fællesskabsbestemmelser finder anvendelse på behand
lingen af resultaterne, hvis de omfatter fortrolige oplysninger.
Dataene indberettes i elektronisk form. De indberettes i over
ensstemmelse med de dataudvekslingsstandarder, som Kommis
sionen (Eurostat) har fastsat. Dataene fremsendes eller uploades
elektronisk til Kommissionens (Eurostats) centrale dataportal.

i) oplevelsen af den overordnede administrative byrde for virk
somhederne
j) den indsats, der kræves for at besvare et (eventuelt) spørge
skema vedrørende adgangen til finansiering.
Artikel 4
De aktiviteter, der skal dækkes, skal, i den udstrækning de udgør
markedsaktiviteter, være følgende aggregater af den statistiske
nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske
Fællesskab oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forord
ning (EF) nr. 1893/2006 (1) (NACE rev. 2):

Artikel 6
Referenceperioden skal være den periode i 2010, hvor dataene
enten indhentes fra eksisterende kilder eller indsamles fra virk
somheder.
Artikel 7
Kvalitetskravet er levering af datasæt, der omfatter følgende
antal statistiske enheder alt efter medlemsstat:
— Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien og Det Forenede Konge
rige: 1 800 virksomhedsrespondenter hver eller tilsvarende i
form af eksisterende data

a) B til E (industri)
b) F (bygge- og anlægsvirksomhed)
c) G til N (aggregerede tjenesteydelser, med undtagelse af J, K
(finansielle tjenesteydelser) og M)
d) J (information og kommunikation)
e) M (liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser).
Artikel 5
Medlemsstaternes kompetente nationale myndigheder indbe
retter resultaterne vedrørende de i artikel 3 i nærværende
forordning omhandlede variabler, herunder fortrolige oplys
ninger, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med
de gældende fællesskabsbestemmelser om indberetning af data,
der er omfattet af fortrolighed, herunder især Rådets forordning
(Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse

— Belgien, Bulgarien, Irland, Grækenland, Nederlandene, Polen,
Slovakiet og Sverige: 900 virksomhedsrespondenter hver
eller tilsvarende i form af eksisterende data
— Danmark og Finland: 500 virksomhedsrespondenter hver
eller tilsvarende i form af eksisterende data
— Letland og Litauen: 300 virksomhedsrespondenter hver eller
tilsvarende i form af eksisterende data
— Cypern og Malta: 233 virksomhedsrespondenter hver eller
tilsvarende i form af eksisterende data.
Artikel 8
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2009.
På Kommissionens vegne
Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.
(2) EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1.

