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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 7, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 184/2005 fastsettes en felles ramme 
for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikk over 
betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og 
direkte investeringer i/fra utlandet.

2) Det er nødvendig å fastsette formatet og framgangsmåten 
for overføring av de påkrevde dataene, for å sikre at det 
utarbeides data som er sammenlignbare og harmonisert 
medlemsstatene imellom, redusere faren for at det oppstår 
feil under dataoverføringen og sørge for at de innsamlede 
dataene kan behandles på kortere tid og gjøres raskere 
tilgjengelige for brukerne. Det bør derfor fastsettes 
gjennomføringsregler som utfyller retningslinjene i 
Eurostats håndbok om betalingsbalanse (Balance of 
Payments Vademecum), som revideres hvert år.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra betalingsbalansekomiteen nedsatt ved 
forordning (EF) nr. 184/2005 —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 19.4.2006, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2006 av 27. oktober 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 64, 21.12.2006, s. 7.

(1) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 23.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Dataoverføring

Medlemsstatene skal oversende dataene i elektronisk form til 
Kommisjonen (Eurostat) gjennom Kommisjonens (Eurostats) 
sentrale dataportal.

Kommisjonen (Eurostat) skal sørge for utførlig dokumentasjon 
om denne sentrale dataportalen samt retningslinjer for 
gjennomføring av dataoverføringsmetoder som er forenlige 
med portalen.

Artikkel 2

Dataformat

Medlemsstatene skal bruke dataformatet «Gesmes», 
i samsvar med utvekslingsstandardene fastsatt av 
Kommisjonen (Eurostat). Kommisjonen (Eurostat) skal 
sørge for utførlig dokumentasjon om disse standardene samt 
retningslinjer for gjennomføring av disse standardene i samsvar 
med kravene i denne forordning.

Det skal ikke brukes opphavsrettslig beskyttede dataformater.

Artikkel 3

Tekniske spesifikasjoner for dataformatet

De tekniske spesifikasjonene for datastrukturen skal være som 
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 4

Ikrafttredelse

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 601/2006

av 18. april 2006

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 med 
hensyn til formatet og framgangsmåten for dataoverføring(*)

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

Utferdiget i Brussel, 18. april 2006.

 For Kommisjonen
 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

———
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VEDLEGG

Tekniske spesifikasjoner for datastrukturen

INNLEDNING

En grunnleggende forutsetning for effektiv databehandling er at datapoststrukturene er standardisert. Dette er nødvendig 
for å kunne framlegge data som er i samsvar med utvekslingsstandardene fastsatt av Kommisjonen (Eurostat). 
Bare Gesmes-formatet skal brukes ved overføring av data om betalingsbalansestatistikk fra medlemsstatene til 
Kommisjonen (Eurostat).

DATASETT

Følgende fem datasett skal brukes ved rapportering av betalingsbalansedata:

Datasettidentifikator Beskrivelse

BOP_EUR_Q Euroindikatorer

BOP_FDI_A Direkte investeringer i/fra utlandet

BOP_ITS_A Internasjonal handel med tjenester

BOP_POS_A Direkte investeringer i/fra utlandet: posisjoner

BOP_Q_Q Kvartalsstatistikker

DATASTRUKTUR, KODELISTER OG EGENSKAPER

Dette avsnittet gir en oversikt over datastrukturen, kodelistene og egenskapene som skal brukes. De tilgjengelige 
verdiene for egenskapene finnes i den seneste utgaven av Eurostats håndbok om betalingsbalanse.

1. Hyppighet

 a) Definisjon: serienes hyppighet

 b) Kodelistens navn: CL_FREQ

 c) Format: AN1

2. Referanseområde eller rapporterende enhet

a) Definisjon: staten eller den geografiske/politiske gruppe av stater som det målte økonomiske   
fenomenet gjelder. Denne enheten kalles også rapporterende enhet.

 b) Kodelistens navn: CL_AREA_EE

 c) Format: AN2

 d) Anvendte forkortelser: COU stat, ECO økonomisk område, GEO geografisk område, ORG    
internasjonal organisasjon

3. Justeringsindikator

 a) Definisjon: angir om en justering etter sesong og/eller antall arbeidsdager er brukt eller ikke

 b) Kodelistens navn: CL_ADJUSTMENT

 c) Format: AN1

4. Datatype

 a) Definisjon: beskriver typen betalingsbalansestatistikkdata, f.eks. lager, strøm.

 b) Kodelistens navn: CL_DATA_TYPE_BOP

 c) Format: AN1

5. Kodet betalingsbalansepost

 a) Definisjon: kodet post fra betalingsbalansens fordeling

 b) Kodelistens navn: CL_BOP_ITEM
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 c) Format: AN8

d) Anvendte forkortelser: STD standardkomponent, MEM memopost, SUP tilleggsopplysninger, XOE Eurostat/
OECD eller Eurostat-post, ESB-post, IIP kapitalbalansen overfor utlandet

6. Fordeling etter valuta

 a) Definisjon: gjelder transaksjoner og posisjoner fordelt etter valuta

 b) Kodelistens navn: CL_CURR_BRKDWN

 c) Format: AN1

7. Motpartsområde

a) Definisjon: staten eller den geografiske/økonomiske gruppen av stater der referanseområdet eller rapporterende 
enhet (ref_area) utførte transaksjonen 

 b) Kodelistens navn: CL_AREA_EE

 c) Format: AN2

8. Valutaenhet for seriene

a) Definisjon: valutaenhet (felles valuta f.eks. euro eller ECU eller USD eller nasjonal valuta osv.) eller spesielle 
trekkrettigheter

 b) Kodelistens navn: CL_SERIES_DENOM

 c) Format: AN1

9. Hjemmehørende økonomisk virksomhet

 a) Definisjon: hjemmehørende økonomisk virksomhet

 b) Kodelistens navn: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

 c) Format: N4

10. Utenlandsk økonomisk virksomhet

 a) Definisjon: utenlandsk økonomisk virksomhet

 b) Kodelistens navn: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

 c) Format: N4

11. Observasjonsstatus (obligatorisk)

 a) Definisjon: opplysninger om verdikvaliteten eller om en uvanlig eller manglende verdi

 b) Kodelistens navn: CL_OBS_STATUS

 c) Format: AN1

12. Observasjonenes fortrolighet (valgfri)

a) Definisjon: opplysninger om hvorvidt observasjonene kan offentliggjøres utenfor mottakerinstitusjonen eller 
ikke

 b) Kodelistens navn: CL_OBS_CONF

 c) Format: AN1

13. Avsender

a) Definisjon: enhet som sender dataene

b) Kodelistens navn: CL_ORGANISATION

c) Format: AN3

14. Mottaker

a) Definisjon: enhet som mottar dataene

b) Kodelistens navn: CL_ORGANISATION

c) Format: AN3

——————


