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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 228/2014 

av 10. mars 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 601/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 184/2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal 

handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet med hensyn til formatet og 

framgangsmåten for dataoverføring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 184/2005 av 12. januar 2005 om fellesskapsstatistikk over 

betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte 

investeringer i/fra utlandet(1), særlig artikkel 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 601/2006(2) ble det 

fastsatt gjennomføringsregler for formatet og 

framgangsmåten for overføring til Kommisjonen 

(Eurostat) av de påkrevde dataene om betalingsbalanse, 

internasjonal handel i tjenester og direkte investeringer 

i/fra utlandet samt tekniske spesifikasjoner for 

datastrukturen. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 555/2012(3) ble 

kravene og definisjonene i forordning (EF) nr. 184/2005 

ajourført for å ta hensyn til nye internasjonale 

standarder som fastsetter hovedreglene for utarbeiding 

av nevnte statistikk, f.eks. IMFs Balance of Payments 

and International Investment Position Manual, OECDs 

Benchmark Definition of Foreign Direct Investment og 

FNs Manual on Statistics of International Trade in 

Services. 

3)  Standarden Statistical Data and Metadata eXchange 

standard (SDMX) har i henhold til de internasjonale 

standardene blitt opprettet som felles datarapporterings-

format for elektronisk overføring av data og metadata, 

og flere internasjonale organisasjoner og nasjonale 

dataproduserende myndigheter har allerede innført 

denne standarden eller planlegger å gjøre det. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 11.3.2014, s. 16, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 199/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 43 av 30.7.2015, s. 53. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 601/2006 av 18. april 2006 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 184/2005 hensyn til formatet og framgangsmåten for 

dataoverføring (EUT L 106 av 19.4.2006, s. 7). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 555/2012 av 22. juni 2012 om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 

om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel 

med tjenester og direkte investering i/fra utlandet med hensyn til 

ajourføring av datakravene og definisjonene 

Det er derfor nødvendig med en videre definisjon av 

SDMX-kompatible dataformater og en ny definisjon av 

datastruktur utformet i samsvar med denne standarden. 

4)  Forordning (EF) nr. 601/2006, der dataformatet Gesmes 

var angitt som det eneste formatet for dataoverføring fra 

medlemsstatene til Kommisjonen (Eurostat), bør endres 

slik at den også inneholder en henvisning til SDMX. 

5)  De tekniske spesifikasjonene for datastrukturen bør ikke 

være rettslig bindende. De tekniske spesifikasjoner som 

anbefales av Kommisjonen, bør istedenfor finnes i 

Eurostats Balance of Payments Vademecum(4), som 

revideres hvert år. Forordning (EF) nr. 601/2006 bør 

derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra betalingsbalansekomiteen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 601/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 2 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Dataformat 

Medlemsstatene skal bruke SDMX-kompatible 

dataformater. Kommisjonen (Eurostat) skal sørge for 

utførlig dokumentasjon om disse formatene samt 

retningslinjer for gjennomføring av disse formatene i 

samsvar med kravene i denne forordning.» 

2) Artikkel 3 oppheves. 

3) Vedlegget oppheves. 

  

(4) Tilgjengelig fra Communication and Information Resource Centre 

for Administrations, Businesses and Citizens of the European 

Commission (CIRCABC), direkte lenke. 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juni 2014. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 10. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


