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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 10, 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 investering i/fra utlandet.

2) Datakravene bør ajourføres, og de påkrevde nivåene for 
fordeling bør justeres regelmessig for å oppfylle behov 
som endres som følge av den økonomiske og tekniske 
utvikling.

3) På området porteføljeinvesteringer er forpliktelser utenfor 
EU vanskelige å måle direkte. I praksis beregnes de ved å 
trekke netto eiendeler innenfor EU fra samlede forpliktelser 
på verdensbasis. Derfor er data om netto eiendeler innenfor 
EU nødvendige for å beregne forpliktelser utenfor EU.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 19.4.2006, s. 10, 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.

4) Noen geografiske fordelinger bør endres for å forbedre 
kvaliteten på statistikk over betalingsbalansen, og for å 
dekke brukernes behov mer effektivt.

5) Korrekte og nøyaktige definisjoner av alle begreper 
og termer som brukes i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 184/2005 bør fastsettes for å unngå feiltolkning.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra betalingsbalansekomiteen nedsatt ved 
forordning (EF) nr. 184/2005 artikkel 11 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 184/2005 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 602/2006

av 18. april 2006

om tilpasning av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 gjennom ajourføring av datakrav(*)

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

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

1. I tabell 2 «Kvartalsvis betalingsbalansestatistikk» avsnitt III «Finansiell konto» skal teksten til datakrav i 
forbindelse med porteføljeinvesteringer lyde:

Netto eiendeler Netto 
forpliktelser

Netto

«Porteføljeinvesteringer Innenfor EU
Utenfor EU

Verden»

2. Gjelder bare engelsk språkversjon.

3. I tabell 6 «Geografisk fordeling: nivåer» kolonne «Nivå 1» tilføyes følgende land mot de tilsvarende oppføringene 
i kolonne «Nivå 2»:

a) «RU Den russiske føderasjon»

b) «BR Brasil»

c) «CN Kina»

d) «HK Hongkong»

e) «IN India.»

4. I tabell 7 «Fordeling etter næring: nivåer» kolonne «Nivå 2» skal definisjonen i næringshovedområde K, næring 74, 
næringsgruppe 7414, 7415 lyde:

 «Bedriftsrådgivning, herunder tjenester som ytes av holdingselskaper».

—————


