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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/1013 

av 8. juni 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 184/2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, 

internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som følge av Lisboa-traktatens ikrafttredelse bør myndigheten som ble gitt Kommisjonen i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005(3), tilpasses artikkel 290 og 291 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte (TEUV). 

2) Statistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkteinvestering i/fra utlandet (foreign direct 

investment, FDI) som er av høy kvalitet og er sammenlignbar, er svært viktig for de som er ansvarlige for offentlig 

politikk i Unionen, forskere og alle europeiske borgere. Kommisjonen (Eurostat) bør treffe alle nødvendige tiltak for å 

muliggjøre enkel og brukervennlig nettbasert tilgang til dataserier og gi brukerne en intuitiv presentasjon av dataene. 

3) Europeisk statistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkteinvestering i/fra utlandet er av 

avgjørende betydning for å sikre en velbegrunnet utforming av den økonomiske politikken og nøyaktige økonomiske 

prognoser. 

4) På bakgrunn av vedtakelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(4) har Kommisjonen gjennom 

en erklæring(5) forpliktet seg til å gjennomgå, i lys av kriteriene fastsatt i TEUV, rettsakter som inneholder henvisninger 

til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll. 

5) Forordning (EF) nr. 184/2005 inneholder henvisninger til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll og bør 

derfor gjennomgås i lys av kriteriene fastsatt i TEUV. 

6) For å tilpasse forordning (EF) nr. 184/2005 til artikkel 290 og 291 i TEUV bør gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen ved nevnte forordning, erstattes med myndighet til å vedta delegerte rettsakter og gjennomførings-

rettsakter. 

7) Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV bør delegeres til Kommisjonen når den, som følge av 

økonomiske eller tekniske endringer, må oppdatere geografisk fordeling, fordeling etter institusjonell sektor og fordeling 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 29.6.2016, s. 144, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 65. 

(1) EUT C 31 av 30.1.2015, s. 3. 

(2) Europaparlamentets holdning av 10. mai 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 30. mai 2016. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 av 12. januar 2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal 

handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet (EUT L 35 av 8.2.2005, s. 23). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for  

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(5) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 19. 
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etter økonomisk virksomhet som angitt i tabell 6, 7 og 8 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 184/2005, forutsatt at slike 

oppdateringer verken påvirker oppgavebyrden eller endrer den gjeldende underliggende begrepsrammen. Myndigheten 

til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV bør videre delegeres til Kommisjonen når det er nødvendig å 

fjerne eller redusere visse krav til datastrømmer i vedlegg I til nevnte forordning, forutsatt at slik fjerning eller reduksjon 

ikke reduserer kvaliteten på statistikken som utarbeides i samsvar med denne forordning. Slike delegerte rettsakter bør 

også omfatte forlengelse av fristen for rapporten om funnene i undersøkelsene om FDI-statistikk på grunnlag av 

begrepet endelig eierskap og FDI-statistikk som skiller mellom direkteinvestering i/fra utlandet i form av nyetableringer 

og i form av overtakelser. Kommisjonen bør sikre at slike delegerte rettsakter ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde 

for medlemsstatene eller oppgavegiverne utover det som er nødvendig for å oppnå målet med denne forordning, eller 

endrer den gjeldende underliggende begrepsrammen. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige 

samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at slike samråd gjennomføres i samsvar med 

prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(1). For å sikre lik 

deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter samtidig som  

medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige skal systematisk ha adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper 

som arbeider med utarbeiding av delegerte rettsakter. 

8) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 184/2005 bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet med sikte på å harmonisere kvalitetsrapportenes regler, struktur og periodisitet. Denne myndigheten 

bør utøves i samsvar med forordning (EU) nr. 182/2011. 

9) Betalingsbalansekomiteen nevnt i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 184/2005 har gitt råd og bistand til Kommisjonen i 

utøvelsen av dennes gjennomføringsmyndighet. I henhold til strategien for en ny struktur for det europeisk 

statistikksystem (ESS), som tar sikte på å bedre samordningen og partnerskapet i en klar pyramidestruktur innenfor ESS, 

bør Komiteen for det europeiske statistikksystem («ESS-komiteen»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 223/2009(2), ha en rådgivende funksjon og bistå Kommisjonen i utøvelsen av dennes gjennomførings-

myndighet. For å oppnå dette bør forordning (EF) nr. 184/2005 endres ved å erstatte henvisninger til betalingsba-

lansekomiteen med henvisninger til ESS-komiteen. 

10) Dagens gode operative samarbeid mellom de nasjonale sentralbankene og de nasjonale statistikkontorene og mellom  

Eurostat og Den europeiske sentralbank (ESB) er en styrke som bør bevares og videreutvikles med sikte på å forbedre 

den overordnede helheten og kvaliteten på makroøkonomisk statistikk, f.eks. statistikk over betalingsbalanse, 

finansstatistikk, statistikk over offentlig forvaltnings finanser og nasjonalregnskaper. De nasjonale sentralbankene og 

nasjonale statistikkontorene skal fortsatt være tett involvert i utarbeidingen av alle beslutninger om statistikk over 

betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkteinvestering i/fra utlandet gjennom sin deltakelse i de 

aktuelle ekspertgruppene med ansvar for statistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og 

direkteinvestering i/fra utlandet. Samarbeidet mellom ESS og Det europeiske system av sentralbanker (ESSB) 

samordnes på strategisk plan i Det europeiske statistikkforum, som ble opprettet i henhold til en programerklæring om 

samarbeid mellom medlemmene av ESS og ESSB som ble undertegnet 24. april 2013. 

11) For ytterligere å styrke samarbeidet mellom ESS og ESSB bør Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Komiteen for 

penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk (CMFB), nedsatt ved rådsbeslutning 2006/856/EF(3), i alle spørsmål som 

hører inn under dens myndighet, som omhandlet i nevnte beslutning. 

12) I henhold til artikkel 127 nr. 4 og artikkel 282 nr. 5 i TEUV bør ESB rådspørres om ethvert forslag til unionsrettsakt 

innenfor dens ansvarsområder. 

13) Medlemsstatene bør framlegge de dataene som er nødvendige for å utarbeide europeisk statistikk over betalingsbalanse, 

internasjonal handel med tjenester og direkteinvestering i/fra utlandet, i rett tid, i relevant form og med den nødvendige 

kvaliteten.  

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps  

statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en 

komité for De europeiske fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 

(3) Rådsbeslutning 2006/856/EF av 13. november 2006 om nedsettelse av en komité for penge-, finans og betalingsbalansestatistikk (EFT  

L 332 av 30.11.2006, s. 21). 
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14) Etter at forordning (EF) nr. 184/2005 ble vedtatt, har de internasjonale kapitalstrømmene økt i omfang og blitt mer  

komplekse. Den økende bruken av spesialforetak og juridiske strukturer for å kanalisere kapitalstrømmer har gjort det 

vanskeligere å overvåke slike strømmer med hensyn til å sikre sporbarhet og unngå dobbel eller flerdobbel bokføring. 

15) Forordning (EF) nr. 184/2005 bør derfor oppdateres for å øke gjennomsiktigheten og sikre større detaljrikdom når det 

gjelder betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkteinvestering i/fra utlandet. 

16) For å samle inn opplysninger som kreves i henhold til denne forordning, bør medlemsstatene bruke alle relevante og 

egnede kilder, herunder administrative datakilder som foretaksregistre eller EuroGroups-registeret. Gjennomsiktigheten 

kan også forbedres ved å dra nytte av nylige innovasjoner som f.eks. globale identifikatorer for juridiske personer samt 

registre over reelle eiere opprettet innenfor rammen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849(1). 

17) For å utarbeide FDI-statistikk på grunnlag av begrepet endelig eierskap og FDI-statistikk som skiller mellom  

direkteinvestering i/fra utlandet i form av nyetableringer og i form av overtakelser, som for en gitt periode generelt sett 

ikke fører til en økning i bruttoinvesteringer i medlemsstatene, bør egnede metoder for disse områdene utvikles og 

forbedres. Dette bør skje i samarbeid med relevante berørte parter som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og  

utvikling, Det internasjonale valutafond og De forente nasjoners konferanse for handel og utvikling. 

18) Forundersøkelser bør fastsette vilkårene, herunder den metodiske rammen, for å innføre nye datainnsamlinger om årlig 

FDI-statistikk og vurdere kostnadene forbundet med datainnsamlinger, kvaliteten på statistikken og sammen-

lignbarheten på tvers av stater. Kommisjonen bør utarbeide en rapport om resultatene av disse undersøkelsene og 

framlegge den for Europaparlamentet og Rådet. 

19) For å sikre kvaliteten på de statistiske dataene som medlemsstatene framlegger, bør Kommisjonen bruke egnede 

rettigheter og fullmakter fastsatt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 223/2009. 

20) Forordning (EF) nr. 184/2005 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 184/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nytt nummer lyde: 

«3. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 når det, som følge av 

økonomiske og tekniske endringer, er nødvendig å oppdatere geografisk fordeling, fordeling etter institusjonell sektor og 

fordeling etter økonomisk virksomhet som angitt i tabell 6, 7 og 8 i vedlegg I, forutsatt at slike oppdateringer verken 

påvirker oppgavebyrden eller endrer den gjeldende underliggende begrepsrammen. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 når det er nødvendig å fjerne eller 

redusere visse krav til datastrømmer i vedlegg I, forutsatt at slik fjerning eller reduksjon ikke reduserer kvaliteten på 

statistikken som utarbeides i samsvar med denne forordning. 

Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig  

tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger 

eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og om oppheving av  

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og råds- og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF (EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73). 
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Kommisjonen skal dessuten behørig begrunne tiltakene fastsatt i de delegerte rettsaktene og ved behov vurdere  

kostnadseffektiviteten, herunder byrden for oppgavegiverne og produksjonkostnadene i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(*). 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske 

opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og 

rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en komité for De europeiske fellesskaps statistiske program 

(EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164).» 

2) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Kvalitetskriterier og -rapporter 

1. I denne forordning får kvalitetskriteriene fastsatt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse på de 

dataene som skal oversendes i samsvar med artikkel 5 i denne forordning. 

2. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen (Eurostat) en rapport om kvaliteten på de oversendte dataene 

(«kvalitetsrapport»). 

3. Ved anvendelsen av kvalitetskriteriene nevnt i nr. 1 på dataene som omfattes av denne forordning, skal  

kvalitetsrapportenes form, struktur og periodisitet fastsettes av Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter.  

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

4. Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på de oversendte dataene på grunnlag av en egnet analyse av 

kvalitetsrapportene og med bistand fra Komiteen for det europeiske statistikksystem nevnt i artikkel 11 nr. 1, og den skal 

utarbeide og offentliggjøre en rapport om kvaliteten på europeisk statistikk som omfattes av denne forordning. Denne  

rapporten skal framlegges for Europaparlamentet og Rådet til orientering. 

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen (Eurostat) om større metodiske eller andre endringer som har 

betydning for dataene som oversendes, senest tre måneder etter at en slik endring får anvendelse. Kommisjonen skal gi 

melding til Europaparlamentet og de andre medlemsstatene om slike underrettinger.» 

3) Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

Datastrømmer 

1. De statistikker som skal utarbeides, skal ved oversending til Kommisjonen (Eurostat) grupperes i følgende  

datastrømmer: 

a) månedlig betalingsbalansestatistikk, 

b) kvartalsvis betalingsbalansestatistikk, 

c) internasjonal handel med tjenester, 

d) direkte investering i/fra utlandet, strømmer, 

e) direkte investering i/fra utlandet, posisjoner. 

2. Kommisjonen (Eurostat) og medlemsstatene skal i samarbeid med relevante internasjonale partnere utvikle egnede 

metoder for utarbeiding av FDI-statistikk på grunnlag av begrepet endelig eierskap og prinsippet om umiddelbar motpart 

samt FDI-statistikk som skiller mellom direkteinvestering i/fra utlandet i form av nyetableringer og i form av overtakelser.  
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3. Innen 20. juli 2018 skal Kommisjonen (Eurostat) iverksette forundersøkelser som skal gjennomføres av  

medlemsstatene, med hensyn til årlig FDI-statistikk på grunnlag av begrepet endelig eierskap og FDI-statistikk som skiller 

mellom direkteinvestering i/fra utlandet i form av nyetableringer og i form av overtakelser. Formålet med disse  

undersøkelsene er å fastsette vilkårene, herunder den metodiske rammen, for å innføre nye datainnsamlinger om årlig  

FDI-statistikk og vurdere kostnadene forbundet med datainnsamlinger, den underliggende kvaliteten på statistikken og 

sammenlignbarheten på tvers av stater. 

4. For å gjøre det lettere å gjennomføre undersøkelsene nevnt i nr. 3 kan Unionen yte finansiell støtte til medlemsstatene 

i form av tilskudd i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(*). 

5. Innen 20. juli 2019 skal Kommisjonen (Eurostat) utarbeide en rapport om funnene i undersøkelsene nevnt i nr. 3. 

Rapporten skal oversendes til Europaparlamentet og Rådet og, dersom det er relevant, angi gjenstående vilkår som må 

være oppfylt for å utvikle metoden nevnt i nr. 2. 

6. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 med henblikk på å 

forlenge rapporteringsfristen fastsatt i nr. 5 i denne artikkel med 12 måneder dersom Kommisjonen i vurderingen av  

forundersøkelsene som er omhandlet i nevnte nummer, fastslår at gjenstående vilkår bør identifiseres. 

Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig  

tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne. 

Kommisjonen skal dessuten behørig begrunne tiltakene fastsatt i de delegerte rettsaktene og ved behov vurdere  

kostnadseffektiviteten, herunder byrden for oppgavegiverne og produksjonkostnadene i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i  

forordning (EF) nr. 223/2009. 

7. Senest 12 måneder etter datoen for utstedelsen av rapporten nevnt i nr. 5 skal Kommisjonen, dersom det er relevant, 

og avhengig av særlig Kommisjonens vurdering av resultatet av forundersøkelsene nevnt i nr. 3, legge fram et forslag til 

endring av denne forordning med henblikk på å definere de metodiske kravene og datakravene for årlig FDI-statistikk på 

grunnlag av begrepet endelig eierskap og årlig FDI-statistikk som skiller mellom direkteinvestering i/fra utlandet i form av 

nyetableringer og i form av overtakelser. 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den 

europeiske unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 

av 26.10.2012, s. 1).» 

4) Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Formidling 

1. Kommisjonen (Eurostat) skal formidle europeisk statistikk utarbeidet i henhold til denne forordning med en 

periodisitet tilsvarende den som er angitt i vedlegg I. Statistikken skal gjøres tilgjengelig på Kommisjonens (Eurostats) 

nettsted. 

2. I samsvar med artikkel 18 i forordning (EF) nr. 223/2009 og uten at det berører vernet av fortrolige statistiske  

opplysninger skal medlemsstatene og Kommisjonen (Eurostat) sørge for at data og metadata formidles i henhold til denne 

forordning, og at metodene som brukes for å utarbeide disse, er nøyaktige.» 

5) Artikkel 10 skal lyde: 

«Artikkel 10 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel.  
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2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 2 nr. 3 og artikkel 5 nr. 6 skal gis Kommisjonen for 

en periode på fem år fra 19. juli 2016. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni 

måneder før utløpet av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme 

varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av 

hver periode. 

3. Europaparlamentet eller Rådet kan når som helst tilbakekalle den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 2 nr. 3 og 

artikkel 5 nr. 6. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, 

opphører å gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et 

senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i  

samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(*). 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om 

dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 2 nr. 3 og artikkel 5 nr. 6 skal tre i kraft bare dersom verken  

Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på tre måneder etter at rettsakten ble 

meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer til å gjøre innsigelse. Fristen kan forlenges med tre måneder på 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

 _____________  

(*) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1.» 

6) Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det europeiske statistikksystem, nedsatt ved forordning (EF) nr. 223/2009. 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(*). 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og  

prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 

28.2.2011, s. 13).» 

7) Artikkel 12 skal lyde: 

«Artikkel 12 

Rapport om gjennomføringen 

Kommisjonen skal innen 28. februar 2018 og deretter hvert femte år framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport 

om gjennomføringen av denne forordning. 

Rapporten skal særlig 

a) vurdere kvaliteten på dataene om betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra  

utlandet, 

b) vurdere hvor stor nytte Unionen, medlemsstatene og leverandørene samt brukerne av de statistiske opplysningene har 

av statistikken som utarbeides, sett i forhold til hva det koster å utarbeide dem, 
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c) angi områder der det på bakgrunn av oppnådde resultater kan være nødvendig med forbedringer og endringer.» 

8) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 12a 

Samarbeid med andre komiteer 

I alle spørsmål som hører inn under myndigheten til Komiteen for penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk, nedsatt 

ved rådsbeslutning 2006/856/EF(*), skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra denne komiteen i samsvar med nevnte  

beslutning. 

 _____________  

(*) Rådsbeslutning 2006/856/EF av 13. november 2006 om nedsettelse av en komité for penge-, finans- og betalings-

balansestatistikk (EUT L 332 av 30.11.2006, s. 21).» 

9) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 8. juni 2016. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet  

A.G. KOENDERS 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 184/2005 gjøres følgende endringer: 

1) Den innledende teksten i tabell 2 skal lyde: 

«Periodisitet: Kvartalsvis 

Første referanseperiode: Første kvartal 2014 

Frist: T+85 fra 2014 til 2016, T+82 fra 2017(2) 

 _____________  

(2) Overgangen til T+82 skal ikke være obligatorisk for medlemsstater som ikke deltar i Den monetære union.» 

2) I tabell 2 del E («Internasjonal investeringsposisjon») skal posten «Finansielle derivater (ikke reserver) og 

personalopsjoner» lyde: 

«Finansielle derivater (ikke reserver) og  

personalopsjoner 

Etter innenlandsk sektor (sektor 2) 

Geo 2(1)   Geo 2(1)   Geo 2(1)» 

3) I tabell 4.1 gjøres følgende endringer: 

a) Posten «Direkteinvesteringer i utlandet – transaksjoner» skal lyde: 

«Direkteinvesteringer i utlandet – transaksjoner Geo 6 Geo 6(*) Geo 6(*)» 

b) Posten «Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – transaksjoner» skal lyde: 

«Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – transaksjoner Geo 6 Geo 6(*) Geo 6(*)» 

c) Ny sluttnote skal lyde: 

«(*) Geo 6: Geo 6 i fet skrift, obligatorisk fra og med referanseåret 2015.» 

4) I tabell 4.2 gjøres følgende endringer: 

a) Posten «Direkteinvesteringer i utlandet – avkastning» skal lyde: 

«Direkteinvesteringer i utlandet – avkastning Geo 6 Geo 6(*) Geo 6(*)» 

b) Posten «Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – avkastning» skal lyde: 

«Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – avkastning Geo 6 Geo 6(*) Geo 6(*)» 

c) Ny sluttnote skal lyde: 

«(*) Geo 6: Geo 6 i fet skrift, obligatorisk fra og med referanseåret 2015.» 

5) I tabell 5.1 gjøres følgende endringer: 

a) Posten «Direkteinvesteringer i utlandet» skal lyde: 

«Direkteinvesteringer i utlandet Geo 6 Geo 6(*) Geo 6(*)» 
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b) Posten «Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien» skal lyde: 

«Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien Geo 6 Geo 6(*) Geo 6(*)» 

c) Ny sluttnote skal lyde: 

«(*) Geo 6: Geo 6 i fet skrift, obligatorisk fra og med referanseåret 2015.» 

 __________  


