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Udveksling af identificerbare virksomhedsoplysninger inden for det europæiske statistiksystem
Som følge af initiativer fra Kommissionen indgår Danmarks Statistik (DST) i
diskussioner og pilotprojekter om udveksling af identificerbare, i visse tilfælde
fortrolige, virksomhedsoplysninger inden for det europæiske statistiksystem
(ESS). Der er tale om data til brug for erhvervsregistre samt til opgørelse af
statistikken om udenrigshandel med varer.
Gennem de seneste år har Kommissionen (Eurostat) arbejdet for en mere integreret statistikproduktion, hvori indgår udveksling af identificerbare virksomhedsoplysninger på udvalgte områder. Selvom data udelukkende må bruges til
udarbejdelse af officiel statistik er det et markant skift ift. hidtidig lovgivning og
praksis.
Hvorfor udveksling af identificerbare oplysninger?

Begrundelsen for udveksling af identificerbare oplysninger er, at det kan forbedre kvaliteten og effektiviteten i statistikproduktionen og reducere virksomhedernes indberetningsbyrde. Pilotprojekter er i gang mhp. at afdække muligheder og risici, fordele og ulemper. Samtidig drøftes udkast til ny lovgivning.
DST er opmærksom på både muligheder og risici forbundet med udveksling af
identificerbare oplysninger. Vi deltager derfor aktivt i projekterne og forhandlingerne, og vi drøfter emnet med vores brugere og dataleverandører.
Det vigtigste EU-lovinitiativ udgøres af forslaget om en samlet forordning for
erhvervsstatistik (FRIBS – Framework Regulation for Integrated Business Statistics). I forordningsudkastet indgår i første omgang udveksling af identificerbare oplysninger til brug for erhvervsregistre samt til opgørelse af udenrigshandel med varer (Intrastat/SIMSTAT).
Det foreliggende lovforslag, og de tekniske løsninger der p.t. undersøges, indebærer udveksling af identificerbare oplysninger med de statistikansvarlige
myndigheder i de andre EU- og EØS-lande via Eurostat. På SIMSTAT-området
vil det i en række medlemslande være toldmyndigheder, da de har ansvar for
udenrigshandelsstatistikken i de pågældende lande. DST lægger betydelig vægt
på, at myndigheder, der også varetager ikke-statistiske opgaver, kan sikre og
dokumentere ’vandtætte skotter’ mellem de to typer af opgaver.
Hvad er den nuværende praksis for udveksling af oplysninger?

DST udveksler i dag kun mikrodata på få områder, hvor det er krævet af EUforordninger og kun med Eurostat - ikke med nationale statistikproducenter i
de andre medlemslande. På personområdet udveksles kun afidentificerede data. På erhvervsområdet udveksles identificerbare basisoplysninger til erhvervsregistre – oplysninger, som i forvejen er offentligt tilgængelige.
Hvad har vi især fokus på?

DSTs deltagelse i disse projekter og forhandlinger sker ud fra følgende synspunkter:
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Vi foretrækker løsninger til dækning af statistiske behov, hvor udveksling af
oplysninger om enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder ikke er nødvendig, og vi bidrager aktivt til udvikling af nye metoder til dette.
Vi lægger afgørende vægt på, at krav om udvekling af identificerbare oplysninger fastlægges i lovgivningen (Råds- og parlamentsforordning). Det betyder, at politiske myndigheder i medlemslandene - såvel som Europaparlamentet - har indflydelse på løsningerne.
Udveksling af identificerbare oplysninger bør kun gælde virksomhedsoplysninger og kun til brug for statistik om grænseoverskridende fænomener
(fx udenrigshandel eller oplysninger om multinationale selskaber til brug
for de nationale erhvervsregistre og European Group register, der administreres af Eurostat). Andre overnationale statistiske behov bør kunne dækkes ved sammenstilling af nationalt producerede statistikker.
Der må ikke være tale om særligt følsomme oplysninger.
Der skal være en klar business case ift. landenes omkostninger og virksomhedernes indberetningsbyrde.
Datasikkerheden skal leve op til de højeste standarder.
Ansvaret for fortrolig og sikker håndtering og anvendelse af udvekslede
oplysninger skal være præcist defineret.
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