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(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 11 maart 2009
betreffende afwijkingen van bepaalde bepalingen van Verordening (EG) nr. 177/2008 van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor
ondernemingsregisters voor statistische doeleinden
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 1568)
(Slechts de teksten in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Franse, de Griekse, de Letse, de Litouwse, de
Maltese, de Nederlandse, de Poolse en de Slowaakse taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/252/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Artikel 14 van Verordening (EG) nr. 177/2008 bepaalt
dat, wanneer een ingrijpende aanpassing van de onderne
mingsregisters vereist is, de Commissie op verzoek van
een lidstaat een afwijking kan toestaan voor een over
gangsperiode tot uiterlijk 25 maart 2010. Voor land
bouw, bosbouw en visserij, openbaar bestuur en defensie,
en verplichte sociale zekerheid, alsmede voor de aanvul
lende kenmerken van ondernemingengroepen, kan de
Commissie op verzoek van een lidstaat een afwijking
voor een overgangsperiode tot uiterlijk 25 maart 2013
toestaan.

(3)

Sommige lidstaten hebben een verzoek om dergelijke
afwijkingen ingediend.

(4)

Het lijkt gerechtvaardigd die afwijkingen toe te staan daar
de verzoeken van de lidstaten gebaseerd zijn op de legi
tieme behoefte om hun nationale statistische systemen
verder aan te passen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 177/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling
van een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters
voor statistische doeleinden en tot intrekking van Verordening
(EEG) nr. 2186/93 van de Raad (1), en met name op artikel 14,

Gezien de verzoeken van het Koninkrijk België, het Koninkrijk
Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Est
land, Ierland, de Helleense Republiek, de Franse Republiek, de
Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom
Luxemburg, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlan
den, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen en de
Slowaakse Republiek,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 177/2008 is een nieuw gemeen
schappelijk kader voor ondernemingsregisters, uitsluitend
voor statistische doeleinden, vastgesteld om ervoor te
zorgen dat de ondernemingsregisters zich in een gehar
moniseerd kader verder kunnen ontwikkelen.

(1) PB L 61 van 5.3.2008, blz. 6.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Hierbij worden, onder de voorwaarden en met de beperkingen
die in de bijlage vermeld zijn, aan de daarin genoemde lidstaten
afwijkingen toegestaan, zodat zij hun nationale statistische stel
sel met Verordening (EG) nr. 177/2008 in overeenstemming
kunnen brengen.
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Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek
Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, de Franse Republiek, de Republiek Letland,
de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Neder
landen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen en de Slowaakse Republiek.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2009.
Voor de Commissie
Joaquín ALMUNIA

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
TOEGESTANE AFWIJKINGEN

Lidstaat

Toegestane afwijking

Afwijking loopt af op

België

Kenmerken 4.1, 4.2a, 4.3 tot en met 4.7 en 4.9

25 maart 2010

Kenmerken 1.8 tot en met 1.12a, 1.13a, 3.12,
4.11, 4.12a en 4.13a

30 juni 2011

Opname van ondernemingengroepen

30 juni 2009

Denemarken

Duitsland

Opname van ondernemingengroepen die niet be
horen tot de grootste multinationale ondernemin
gengroepen, als toegezonden door Eurostat

31 december 2009

Kenmerk 3.11 en laatste deel van kenmerk 1.7a
(verwijzing naar douaneregisters of naar het regis
ter van deelnemers aan het extracommunautaire
goederenverkeer)

25 maart 2010

Landbouw, bosbouw en visserij, openbaar bestuur
en defensie, en verplichte sociale zekerheid

31 december 2012

Estland

Kenmerk 1.12a

Ierland

Volledige afwijking

31 december 2008

Kenmerk 1.3

31 december 2009

Griekenland

Frankrijk
Letland

Litouwen

25 maart 2010

Kenmerk 3.11;
Opname van ondernemingengroepen die niet be
horen tot de grootste multinationale ondernemin
gengroepen, als toegezonden door Eurostat

25 maart 2010

Kenmerken 1.8 tot en met 1.12b, 1.13a, 3.12, 4.1,
4.2a, 4.5 tot en met 4.7, 4.9, 4.13a

31 december 2012

Landbouw, bosbouw en visserij, openbaar bestuur
en defensie, en verplichte sociale zekerheid

25 maart 2013

Ondernemingengroepen en hun kenmerken

31 december 2008

Opname van ondernemingengroepen die niet be
horen tot de grootste multinationale ondernemin
gengroepen, als toegezonden door Eurostat

25 maart 2010

Landbouw, bosbouw en visserij, openbaar bestuur
en defensie, en verplichte sociale zekerheid, als
mede de aanvullende kenmerken van ondernemin
gengroepen

25 maart 2013

Landbouw, bosbouw en visserij

30 juni 2012

Multinationale ondernemingengroepen en hun
kenmerken

31 december 2008

Opname van ondernemingengroepen die niet be
horen tot de grootste multinationale ondernemin
gengroepen, als toegezonden door Eurostat

5 maart 2010

De aanvullende kenmerken van ondernemingen
groepen

31 december 2010

Multinationale ondernemingengroepen en hun
kenmerken

25 maart 2010

De aanvullende kenmerken van ondernemingen
groepen

25 maart 2013
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Lidstaat

Luxemburg

Malta

Nederland

Oostenrijk

Toegestane afwijking

21.3.2009

Afwijking loopt af op

Ondernemingengroepen en hun kenmerken

31 december 2008

Opname van ondernemingengroepen die niet be
horen tot de grootste multinationale ondernemin
gengroepen, als toegezonden door Eurostat

31 december 2009

Landbouw, bosbouw en visserij, openbaar bestuur
en defensie, en verplichte sociale zekerheid

31 december 2010

De aanvullende kenmerken van ondernemingen
groepen

25 maart 2013

Ondernemingengroepen en hun kenmerken

31 december 2008

Opname van ondernemingengroepen die niet be
horen tot de grootste multinationale ondernemin
gengroepen, als toegezonden door Eurostat

25 maart 2010

De aanvullende kenmerken van ondernemingen
groepen

25 maart 2013

Kenmerken 1.12a, 1.13a, 3.11, 4.4, 4.11, 4.12a en
4.13a

25 maart 2010

Landbouw, bosbouw en visserij, openbaar bestuur
en defensie, en verplichte sociale zekerheid, als
mede de aanvullende kenmerken van ondernemin
gengroepen

25 maart 2013

Kermerk 3.11 betreffende de subsectoren (in han
den van de overheid, de particuliere sector, het
buitenland) van S.11, S.122, S.123, S.124 en
S.125;

25 maart 2010

Ondernemingengroepen en hun kenmerken

Polen

Landbouw, bosbouw en visserij

31 december 2011

Lokale eenheden en hun kenmerken in openbaar
bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

31 december 2012

Gegevens over multinationale ondernemingengroe
pen en toezending daarvan aan Eurostat

31 maart 2009

Landbouw, bosbouw en visserij
Slowakije

De aanvullende kenmerken van ondernemingen
groepen

31 december 2011
30 juni 2009

