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(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 283, 28.10.2008, bls. 3. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/2009 frá 17. mars 
2009 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 28, 28.5.2009, 
bls. 32. 

(1) Stjtíð. ESB L 35, 8.2.2005, bls. 23.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1055/2008

frá 27. október 2008

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 184/2005 að því 
er varðar gæðaviðmiðanir og gæðaskýrslur varðandi hagskýrslur um 

greiðslujöfnuð (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 184/2005 frá 12. janúar 2005 um hagskýrslur Bandalagsins 
að því er varðar greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við útlönd og 
beina, erlenda fjárfestingu (1), einkum 3. mgr. 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 184/2005 er settur sameiginlegur 
rammi um kerfisbundna hagskýrslugerð Bandalagsins 
að því er varðar greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við 
útlönd og beina, erlenda fjárfestingu.

2) Nauðsynlegt er að tilgreina sameiginlega gæðastaðla, 
svo og efni og tíðni gæðaskýrslna, í samræmi við 3. mgr. 
4. gr. reglugerðar (EB) nr. 184/2005.

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um greiðslujöfnuð 
sem komið var á fót með reglugerð (EB) nr. 184/2005,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.

Aðildarríkin skulu árlega leggja fram gæðaskýrslu sem gerð er 
í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í viðaukanum.

2. gr.

Aðildarríkin skulu leggja fram gæðaskýrslur sínar eigi síðar en 
30. nóvember ár hvert.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 27. október 2008.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Joaquín ALMUNIA

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

1. Inngangur

 Í gæðaskýrslunni skulu vera bæði megindlegir og eigindlegir gæðavísar. Framkvæmdastjórnin 
(Hagstofa Evrópubandalaganna) skal leggja fram niðurstöður megindlegu vísanna fyrir hvert 
aðildarríki, reiknaðar á grundvelli gagna sem látin eru í té. Aðildarríki skulu túlka þær og gera við 
þær athugasemdir, í ljósi aðferðafræði þeirra við gagnaöflun.

2. Tímamörk

— Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal láta aðildarríkjunum í té, fyrir 
lok október ár hvert, drög að gæðaskýrslum, sem fylltar hafa verið út að hluta með 
flestum megindlegum vísum og öðrum upplýsingum sem framkvæmdastjórnin (Hagstofu 
Evrópubandalaganna) hefur aðgang að.

— Aðildarríkin skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) í té 
fullfrágengnar gæðaskýrslur eigi síðar en 30. nóvember ár hvert.

3. Gæðaviðmiðanir

 Eftirfarandi gæðaviðmiðanir hafa verið skilgreindar sem viðeigandi: tímanleiki og umfang gagna, 
aðferðafræðilegur styrkleiki, stöðugleiki, trúverðugleiki, samræmi og nákvæmni. Þótt þátturinn 
„nákvæmni“ sé viðeigandi hugtak verður hann meðhöndlaður sérstaklega sem viðbótarþáttur, þar 
sem hann tengist gæðum aðfanga.

3.1. Tímanleiki og umfang gagna sem eru send til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu 
Evrópubandalaganna)

 Þessi þáttur vísar til þess að virða skuli skilafrest gagna, svo og tiltækileika gagna á 
viðmiðunartímabilinu, landfræðilega sundurliðun og sundurliðun eftir liðum og starfsemi.

3.2. Aðferðafræðilegur styrkleiki

 Aðferðafræðilegur styrkleiki vísar til þess að farið sé að alþjóðlega viðurkenndum stöðlum, 
viðmiðunarreglum og góðum starfsvenjum.

 Í þessum þætti skal vera takmarkaður fjöldi aðferðafræðilegra spurninga, sem eru breytilegar frá ári 
til árs, og áhersla verður lögð á að alþjóðlega samþykktum stöðlum verði fylgt. Aðildarríkin skulu 
einnig lýsa meiri háttar breytingum á aðferðafræði, sem hafa orðið á viðmiðunartímabilinu, og 
hvernig þær hafa áhrif á gæði gagna.

3.3. Stöðugleiki

 Stöðugleiki vísar til þess hversu nærri upphaflegt, áætlað verðmæti er endanlegu verðmæti.

 Þetta felur í sér að umfang endurskoðunarinnar er kannað, hvaða stefnu hún tekur og hvert 
samræmið er milli þeirrar þróunar sem leiðir af upphaflegu mati og endanlegu.

3.4. Sennileiki

 Sennileiki vísar til þess að ekki er um að ræða neinar óútskýranlegar breytingar.

 Aðildarríkin skulu meta tilhögun innra eftirlits (styrkleika og veikleika) og lýsa frekari áætlunum 
um endurbætur.

3.5. Samræmi

 Samræmi greinir samfellu bæði innan gagnasafns sem látið var í té (innra samræmi) og við önnur 
viðeigandi gagnasöfn af svipuðu tagi (ytra samræmi).

3.6. Nákvæmni

 Nákvæmni vísar til þess hve (endanlegt) mat er nærri sanngildi þýðisins.

 Þar skal vera lýsandi greining á þeim meginviðfangsefnum sem við er að glíma til að auka umfang 
gagna á grundvelli safns færibreytna. Farið verður með þessa viðmiðun sem viðbótargæðaþátt og 
ekki verður tekið tillit til hennar við heildargæðamatið.


