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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 

(EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel 

med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår tillæggelse af 

delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen med henblik på 

vedtagelsen af visse foranstaltninger 

(COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2014)0379), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk.1, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0038/2014), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til artikel 284, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 5. december 20141, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0227/2015), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Henvisning 3 a (nyt) 

                                                 
1 EUT C 31 af 30.1.2015, s. 3. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 under henvisning til udtalelse fra Den 

Europæiske Centralbank1a, 

 _____________________________________ 

 1aEUT C 31 af 30.1.2015, s. 3. 

 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Statistiske oplysninger af høj kvalitet 

er en offentlig tjenesteydelse, der er 

afgørende for akademisk forskning og 

velfunderet beslutningstagning på det 

offentlige område. 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1b) Fællesskabsstatistikker over 

betalingsbalance, international handel 

med tjenester og udenlandske direkte 

investeringer er af afgørende betydning 

for præcise økonomiske fremskrivninger 

og en velfunderet udformning af den 

økonomiske politik. 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Kommissionen bør tillægges beføjelser 

til i henhold til artikel 290 i TEUF at 

vedtage delegerede retsakter, der supplerer 

eller ændrer visse ikke-væsentlige 

bestemmelser i bestemte 

lovgivningsmæssige retsakter, navnlig for 

at tage hensyn til den økonomiske, 

samfundsmæssige og tekniske udvikling. 

Kommissionen bør sikre, at disse 

delegerede retsakter ikke pålægger 

medlemsstaterne eller respondenterne en 

væsentlig yderligere administrativ byrde. 

(3) Kommissionen bør tillægges beføjelse 

til i henhold til artikel 290 i TEUF at 

vedtage delegerede retsakter, der supplerer 

eller ændrer visse ikke-væsentlige 

bestemmelser i bestemte 

lovgivningsmæssige retsakter, navnlig for 

at tage hensyn til den økonomiske, 

samfundsmæssige og tekniske udvikling. 

Kommissionen bør sikre, at disse 

delegerede retsakter ikke pålægger 

medlemsstaterne eller respondenterne en 

væsentlig yderligere administrativ byrde 

ud over, hvad der er nødvendigt for at 

opfylde formålet med nærværende 

forordning, og heller ikke ændrer det 

underliggende begrebsmæssige grundlag, 

der finder anvendelse. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Kommissionen bør tillægges beføjelse 

til i overensstemmelse med traktatens 

artikel 290 at vedtage delegerede retsakter, 

når det på grund af økonomiske og 

tekniske ændringer er nødvendigt at 

ajourføre datakrav, herunder 

indberetningsfrister samt ændring, 

udvidelse og udeladelse af datastrømme i 

bilag I, og når det er nødvendigt at 

ajourføre definitionerne i bilag II. 

(6) Kommissionen bør tillægges beføjelse 

til i overensstemmelse med traktatens 

artikel 290 at vedtage delegerede retsakter, 

når det på grund af økonomiske og 

tekniske ændringer er nødvendigt at 

ajourføre data om den geografiske 

opdeling, opdelingen efter institutionel 

sektor og opdelingen efter økonomisk 

aktivitet, som er omhandlet i tabel 6, 7 og 

8 i bilag I, og for at specificere de fælles 

kvalitetsstandarder, kvalitetsrapporternes 

indhold og kravene til udarbejdelse af de i 

artikel 5, stk. 2 og 3, omhandlede 

statistikker, forudsat at sådanne 

ajourføringer og specifikationer hverken 

påvirker indberetningsbyrden eller 

ændrer det underliggende 

begrebsmæssige grundlag. Kommissionen 
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bør tillægges beføjelse til i 

overensstemmelse med traktatens artikel 

290 at vedtage retsakter, når det er 

nødvendigt at udelade visse krav til 

datastrømmene i bilag I, forudsat at en 

sådan udeladelse ikke forringer kvaliteten 

af de statistikker, der udarbejdes i 

overensstemmelse med denne forordning. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) For at sikre ensartede betingelser for 

anvendelsen af forordning (EF) nr. 

184/2005 bør Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser til at vedtage 

fælles kvalitetsstandarder og harmonisere 

kvalitetsrapporternes indhold og 

hyppighed. Disse beføjelser bør udøves i 

overensstemmelse med forordning (EU) nr. 

182/2011. 

(8) For at sikre ensartede betingelser for 

anvendelsen af forordning (EF) nr. 

184/2005 bør Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser til at harmonisere 

kvalitetsrapporternes indhold og 

hyppighed. Disse beføjelser bør udøves i 

overensstemmelse med forordning (EU) nr. 

182/2011. 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det gode operative samarbejde 

mellem de nationale centralbanker og de 

nationale statistiske kontorer og mellem 

Eurostat og Den Europæiske Centralbank 

er et aktiv, som bør opretholdes og 

videreudvikles med henblik på at forbedre 

den overordnede harmonisering og kvalitet 

af betalingsbalancestatistikker, finansielle 

statistikker, statistikker over offentlige 

finanser, makroøkonomiske statistikker og 

(12) Det gode operative samarbejde 

mellem de nationale centralbanker og de 

nationale statistiske kontorer og mellem 

Eurostat og Den Europæiske Centralbank 

er et aktiv, som bør opretholdes og 

videreudvikles med henblik på at forbedre 

den overordnede harmonisering og kvalitet 

af betalingsbalancestatistikker, finansielle 

statistikker, statistikker over offentlige 

finanser, makroøkonomiske statistikker og 
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nationalregnskaber. De nationale 

centralbanker vil fortsat deltage aktivt i 

udformningen af alle beslutninger 

vedrørende BOP, ITS og FDI i kraft af 

deres deltagelse i Kommissionens 

relevante ekspertgrupper for BOP, ITS og 

FDI. Det strategiske samarbejde mellem 

ESS og ESCB koordineres i European 

Statistical Forum, der blev etableret ved 

Memorandum of Understanding on the 

cooperation between the members of the 

European Statistical System and the 

members of the European System of 

Central Banks10, undertegnet den 24. april 

2013. 

nationalregnskaber. De nationale 

statistiske kontorer og de nationale 

centralbanker vil fortsat deltage aktivt i 

udformningen af alle beslutninger 

vedrørende BOP, ITS og FDI i kraft af 

deres deltagelse i relevante ekspertgrupper 

for BOP, ITS og FDI. Samarbejdet mellem 

ESS og ESCB koordineres i European 

Statistical Forum, der blev etableret ved 

Memorandum of Understanding on the 

cooperation between the members of the 

European Statistical System and the 

members of the European System of 

Central Banks10, undertegnet den 24. april 

2013. 

__________________ __________________ 

10 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/IT

Y_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU

_ESS_ESCB-EN.PDF 

10 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/

mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf 

 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) I henhold til artikel 127, stk. 4, og 

artikel 282, stk. 5, i TEUF bør 

Kommissionen høre Den Europæiske 

Centralbank om retsakter inden for dens 

kompetenceområder. 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12b) Medlemsstaterne bør fremlægge de 

data, der er nødvendige for at udarbejde 

fællesskabsstatistikker over 

betalingsbalance, international handel 

med tjenester og udenlandske direkte 

investeringer, til tiden, i en passende form 

og af den påkrævede kvalitet. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Siden vedtagelsen af forordning 

(EF) nr. 184/2005 er de internationale 

kapitalstrømme blevet stadig mere intense 

og komplekse. Den stigende anvendelse af 

special purpose vehicles og juridiske 

konstruktioner til kanalisering af 

kapitalstrømme har gjort det vanskeligere 

at overvåge disse strømme med henblik på 

at sikre, at de er tilstrækkeligt sporbare, 

og undgå dobbelt eller flerdobbelt 

regnskabsføring. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13b) Bestemmelserne i forordning (EF) 

nr. 184/2005 bør derfor ajourføres med 

henblik på at sikre mere gennemsigtighed 

og større detaljerigdom vedrørende 

betalingsbalance, international handel 
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med tjenester og udenlandske direkte 

investeringer ved at skærpe kravene til 

rapportering og offentliggørelse bl.a. med 

henblik på udnyttelse af nye innovationer, 

uden at være begrænset til disse, som 

f.eks. de globale ID-koder til 

identifikation af juridiske enheder 

(GLEI), som er et af OECD's forslag til 

forbedring af rapporteringen af 

oplysninger om finansielle konti, og ved at 

anvende nye juridiske innovationer som 

f.eks. registrene over reelle ejere inden for 

rammerne af direktivet om bekæmpelse af 

hvidvaskning. Sådanne skærpede krav bør 

øge værdien af EU's statistikker over 

udenlandske direkte investeringer og kan 

også bidrage til gennemsigtighed og 

sporbarhed i de finansielle strømme, der 

er knyttet til direkte investeringer. 

Begrundelse 

Ændringsforslagets henvisning til globale ID-koder til identifikation af juridiske enheder 

(GLEI) er baseret på et bidrag fra den tyske sammenslutning af investeringsfonde (BVI). 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13c) Når det er metodologisk muligt, bør 

de statistikker, der udarbejdes inden for 

rammerne af forordning (EF) nr. 

184/2005, gøre det muligt at skelne 

mellem udenlandske direkte investeringer 

i noget nyt og udenlandske direkte 

investeringer, der indebærer erhvervelser, 

som i en given periode ikke øger 

bruttoinvesteringerne i den pågældende 

medlemsstat, eller som ved ejerskiftet ikke 

øger den pågældende økonomiske enheds 

driftskapital. 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13d) Kommissionen (Eurostat) bør styrke 

sit samarbejde med de andre 

internationale organisationer, der er 

betydelige leverandører af statistik, som er 

omfattet af denne forordning, f.eks. 

OECD og Den Internationale Valutafond 

(IMF), med henblik på at fremme 

udvekslingen af ekspertise og dermed på 

effektiv vis øge kvaliteten af statistikker 

over de internationale økonomiske 

processer. Et sådant internationalt 

samarbejde ville også gøre det nemmere 

at udvikle en passende begrebsmæssig 

ramme for både det ultimative, reelle 

ejerskab og en skelnen mellem 

udenlandske direkte investeringer i noget 

nyt og udenlandske direkte investeringer i 

erhvervelser og kan også indebære 

inddragelse af andre internationale 

organisationer og fora såsom G20's 

datamangelinitiativ.  

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 e (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13e) Kommissionen (Eurostat) tilskyndes 

til at anvende den bestemmelse, der giver 

den mulighed for at offentliggøre sin 

holdning til kvaliteten af de nationale 

statistikker, navnlig hvis den nærer tvivl 

med hensyn til nøjagtigheden af de 

oplysninger, der er indeholdt i samtlige 

former for statistikker, jf. artikel 5 i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 99/2013 om det 
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europæiske statistiske program 2013-

20171a. 

 _______________________ 

 1aEuropa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 

2013 om det europæiske statistiske 

program 2013-2017 (EUT L 39 af 

9.2.2013, s. 12). 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 f (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13f) Med henblik på at styrke 

samarbejdet mellem ESS og ESCB bør 

Kommissionen høre Udvalget for Penge-, 

Kreditmarkeds- og 

Betalingsbalancestatistik, der er oprettet 

ved Rådets afgørelse 2006/856/EF af 

13. november 2006 om nedsættelse af et 

udvalg for penge-, kreditmarkeds- og 

betalingsbalancestatistik1a, om alle 

spørgsmål, der hører under udvalgets 

kompetence i henhold til nævnte 

afgørelse. 

 ___________________ 

 1aRådets afgørelse 2006/856/EF af 13. 

november 2006 om nedsættelse af et 

udvalg for penge-, kreditmarkeds- og 

betalingsbalancestatistik (EUT L 332 af 

30.11.2006, s. 21). 

Begrundelse 

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the 

Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005 of 

the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the 

European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks 

(NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System 

(ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments 

(BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the 
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Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In 

particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, 

including amending legal acts, on BOP and related statistics. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 184/2005 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen tillægges beføjelse til i 

overensstemmelse med artikel 10 at 

vedtage delegerede retsakter, når det på 

grund af økonomiske og tekniske 

ændringer er nødvendigt at ajourføre 

datakrav, herunder indberetningsfrister 

samt ændring, udvidelse og udeladelse af 

datastrømme i bilag I, og når det er 

nødvendigt at ajourføre definitionerne i 

bilag II. 

3. Kommissionen tillægges beføjelse til i 

overensstemmelse med artikel 10 at 

vedtage delegerede retsakter, når det på 

grund af økonomiske og tekniske 

ændringer er nødvendigt at ajourføre 

datakrav, den geografiske opdeling, 

opdelingen efter institutionel sektor og 

opdelingen efter økonomisk aktivitet, som 

er omhandlet i tabel 6, 7 og 8 i bilag I, og 

for at specificere kvalitetsrapporternes 

indhold og kravene til udarbejdelse af de i 

artikel 5, stk. 2 og 3, omhandlede 

statistikker, forudsat at sådanne 

ajourføringer og specifikationer hverken 

påvirker indberetningsbyrden eller 

ændrer det underliggende 

begrebsmæssige grundlag. 

 Kommissionen tillægges beføjelse til i 

overensstemmelse med artikel 10 at 

vedtage delegerede retsakter, når det er 

nødvendigt at udelade visse krav til 

datastrømmene i bilag I, forudsat at en 

sådan udeladelse ikke forringer kvaliteten 

af de statistikker, der udarbejdes i 

overensstemmelse med denne forordning. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 
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Forordning (EF) nr. 184/2005 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 1a) Artikel 3, stk. 1, affattes således: 

1. Medlemsstaterne indsamler de 

oplysninger, der kræves i medfør af denne 

forordning, under anvendelse af alle de 

kilder, de anser for relevante og 

hensigtsmæssige. Disse kan omfatte 

administrative datakilder som f.eks. 

virksomhedsregistre. 

1. Medlemsstaterne indsamler de 

oplysninger, der kræves i medfør af denne 

forordning, under anvendelse af alle de 

kilder, de anser for relevante og 

hensigtsmæssige. Disse kan omfatte, men 

er ikke begrænset til, administrative 

datakilder som f.eks. virksomhedsregistre, 

herunder centrale registre med 

oplysninger om de ultimative, reelle ejere 

af selskaber og andre retlige enheder som 

omhandlet i direktivet om bekæmpelse af 

hvidvaskning, EuroGroups Register 

(EGR) eller GLEI og de geografiske 

modpartsdata vedrørende udenlandske 

direkte investeringer, der er tilgængelige 

inden for rammerne af den koordinerede 

undersøgelse af direkte investeringer 

(CDIS), som gennemføres af IMF. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EF) nr. 184/2005 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter de fælles 

kvalitetsstandarder samt 

kvalitetsrapporternes indhold og 

hyppighed under hensyntagen til 

konsekvenserne for så vidt angår 

omkostningerne ved at indsamle og opstille 

dataene og til vigtige ændringer vedrørende 

indsamlingen af data. 

3. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter 

kvalitetsrapporternes hyppighed under 

hensyntagen til konsekvenserne for så vidt 

angår omkostningerne ved at indsamle og 

opstille dataene og til vigtige ændringer 

vedrørende indsamlingen af data. 
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Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 184/2005 

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) I artikel 4 tilføjes følgende stykke: 

 4a. Kommissionen (Eurostat) vedtager ved 

hjælp af gennemførelsesretsakter 

samarbejdsaftaler med statistiske organer 

på internationalt plan, herunder IMF og 

OECD, for at fremme anvendelsen af 

internationale begreber, klassificeringer, 

metoder og andre standarder, navnlig 

med henblik på at sikre sammenhæng og 

bedre sammenlignelighed på globalt plan 

for de statistikker, der skal udarbejdes 

inden for rammerne af denne forordning. 

Begrundelse 

Denne bestemmelse er inspireret af en lignende bestemmelse i artikel 5 i forordning 

nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017. 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 184/2005 

Artikel 5 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 2b) Artikel 5 affattes således: 

Artikel 5 Artikel 5 

Datastrømme Datastrømme 

De statistikker, der skal udarbejdes, 

grupperes med henblik på fremsendelse til 

1. De statistikker, der skal udarbejdes, 

grupperes med henblik på fremsendelse til 
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Kommissionen (Eurostat) i følgende 

datastrømme: 

Kommissionen (Eurostat) i følgende 

datastrømme: 

a) euroindikatorer for betalingsbalancen a) euroindikatorer for betalingsbalancen 

b) kvartalsvise betalingsbalancestatistikker b) kvartalsvise betalingsbalancestatistikker 

c) international handel med tjenester c) international handel med tjenester 

d) udenlandske direkte investeringer: 

strømme 

d) udenlandske direkte investeringer: 

strømme 

e) udenlandske direkte investeringer: 

positioner 

e) udenlandske direkte investeringer: 

positioner. 

 2. I de statistikker, der skal udarbejdes, 

aggregeres strømme af oplysninger 

baseret på fuldstændige og pålidelige 

datakilder, og, når det er metodologisk 

muligt, aggregeres de udadgående 

udenlandske direkte investeringer efter 

det land, hvor den reelle ejer af den 

økonomiske enhed, som kontrollerer 

strømmen, har sit hovedsæde. 

 3. Når det er metodologisk muligt og i fuld 

overensstemmelse med artikel 20 i 

forordning (EF) nr. 223/2009 om 

europæiske statistikker, opdeles i de 

statistikker, der skal udarbejdes, de 

indadgående udenlandske direkte 

investeringer på den ene side i strømme, 

der fører til nye investeringer ved en 

stigning i bruttokapitaldannelsen eller en 

stigning i en økonomisk enheds 

driftskapital, og på den anden side i 

erhvervelser, der udelukkende medfører 

en ændring i ejerskabet til en økonomisk 

enhed i løbet af den årlige 

referenceperiode. 

 4. Senest den 28. februar 2018 vedtager 

Kommissionen en delegeret retsakt, jf. 

artikel 10, for at specificere de 

metodologiske krav, der er nødvendige for 

dels at sikre statistisk kvalitet og 

sammenlignelighed af statistikker på 

området udenlandske direkte 

investeringer over begrebet den 

ultimative, reelle ejer, og for at skelne 

mellem udenlandske direkte investeringer 

i noget nyt og erhvervelser, og i den 
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proces skal der tages hensyn til 

internationalt samarbejde.   

 5. Kommissionen iværksætter efter høring 

af Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- 

og Betalingsbalancestatistik 

pilotundersøgelser vedrørende statistikker 

på området udenlandske direkte 

investeringer over begrebet den 

ultimative, reelle ejer og for at skelne 

mellem udenlandske direkte investeringer 

i noget nyt og erhvervelser. Disse 

pilotundersøgelser skal understøtte 

udviklingen af de metodologiske krav, 

som er omhandlet i stk. 4, og omfatte en 

vurdering af gennemførligheden af og 

omkostningerne ved den dermed 

forbundne dataindsamling. 

Kommissionen kan forlænge fristen i stk. 

4 med to år, hvis den i rapporten om 

gennemførelse vurderer, at det er 

nødvendigt med mere tid for at vedtage de 

i stk. 4 omhandlede delegerede retsakter, 

eller den foreslår om nødvendigt en 

revision af denne forordning.  

Pilotundersøgelserne skal understøtte 

udviklingen af de metodologiske krav, 

som er omhandlet i stk. 2 og 4, og omfatte 

en vurdering af gennemførligheden af og 

omkostningerne ved den dermed 

forbundne dataindsamling.  

 6. De statistikker, der udarbejdes i 

overensstemmelse med stk. 1-3, 

fremsendes til Kommissionen (Eurostat). 

Disse datastrømme er yderligere 

specificeret i bilag I. 

7. De i stk. 1-3 omhandlede datastrømme 

specificeres yderligere i bilag I, efter at der 

er blevet anmodet om udtalelsen fra 

Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og 

Betalingsbalancestatistik. 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 
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Forordning (EF) nr. 184/2005 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af 

de i artikel 2, stk. 3, delegerede beføjelser, 

at de delegerede retsakter ikke pålægger 

medlemsstaterne og respondenterne en 

væsentlig yderligere administrativ byrde. 

2. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af 

de i artikel 2, stk. 3, delegerede beføjelser, 

at de delegerede retsakter ikke pålægger 

medlemsstaterne og respondenterne en 

yderligere administrativ byrde ud over, 

hvad der er nødvendigt for at opfylde 

formålet med nærværende forordning. 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Forordning (EF) nr. 184/2005 

Artikel 10 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 2, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ." 

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 2, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på tre 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med tre måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. Når en 

delegeret retsakt fremlægges umiddelbart 

før eller på en helligdag eller en fridag, 

anses fristen for at løbe fra datoen for 

Europa-Parlamentets første fulde 

mødeperiode efter den pågældende 

helligdag eller fridag. Under alle 

omstændigheder kan fristen forlænges, 

således at den omfatter tre hele 
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mødeperioder. 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 184/2005 

Artikel 12 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 4a) Artikel 12 affattes således: 

Artikel 12 Artikel 12 

Rapport om gennemførelsen Rapporter om gennemførelsen 

Senest den 28. februar 2010 forelægger 

Kommissionen Europa-Parlamentet og 

Rådet en rapport om gennemførelsen af 

denne forordning. 

Senest den 28. februar 2018 og derefter 

hvert femte år, eller når den måtte anse 

det for nødvendigt inden den 28. februar 

2018, forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om 

gennemførelsen af denne forordning. 

Rapporten skal bl.a. indeholde: Rapporten skal bl.a. indeholde: 

a) oplysninger om kvaliteten af de 

udarbejdede statistikker 

a) oplysninger om kvaliteten af de 

udarbejdede statistikker 

b) en vurdering af, hvor stor gavn 

Fællesskabet, medlemsstaterne samt 

leverandørerne og brugerne af de statistiske 

oplysninger har af de udarbejdede 

statistikker set i forhold til, hvad det koster 

at udarbejde dem  

b) en vurdering af, hvor stor gavn 

Fællesskabet, medlemsstaterne samt 

leverandørerne og brugerne af de statistiske 

oplysninger har af de udarbejdede 

statistikker set i forhold til, hvad det koster 

at udarbejde dem 

 ba) en vurdering af, om det er nødvendigt 

med mere tid for at vedtage de i artikel 5, 

stk. 4, omhandlede delegerede retsakter 

c) en kortlægning af mulige forbedringer 

og ændringer, der anses for nødvendige på 

baggrund af de opnåede resultater 

c) en kortlægning af mulige forbedringer, 

f.eks. øget gennemsigtighed, 

tilgængelighed og detaljerigdom af de 

udarbejdede statistikker såvel som 

reduktion af omkostningerne til 

udarbejdelse af de i artikel 5, stk. 2 og 3, 

omhandlede statistikker, og ændringer, der 

anses for nødvendige på baggrund af de 

opnåede resultater 
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d) en gennemgang af arbejdet i udvalget og 

forslag om, hvorvidt anvendelsesområdet 

for gennemførelsesforanstaltningerne bør 

omdefineres. 

d) en gennemgang af arbejdet i det i artikel 

11 nævnte udvalg og forslag om, hvorvidt 

anvendelsesområdet for 

gennemførelsesforanstaltningerne bør 

omdefineres. 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 184/2005 

Artikel 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b) Der indsættes følgende artikel: 

 Artikel 12a 

 Samarbejde med andre udvalg 

 I alle spørgsmål, der hører under 

Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og 

Betalingsbalancestatistiks kompetence, 

der er nedsat ved afgørelse 2006/856/EF, 

indhenter Kommissionen dette udvalgs 

udtalelse i henhold til nævnte afgørelse. 

Begrundelse 

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the 

Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005of 

the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the 

European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks 

(NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System 

(ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments 

(BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the 

Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In 

particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, 

including amending legal acts, on BOP and related statistics. 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 c (nyt) 
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Forordning (EF) nr. 184/2005 

Artikel 12 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4c) Der indsættes følgende artikel: 

 Artikel 12b 

 Rapportering til offentligheden om 

udenlandske direkte investeringer 

 1. Eurostat offentliggør på sit websted på 

en dertil indrettet og brugervenlig side 

statistikker over udenlandske direkte 

investeringer vedrørende alle 

jurisdiktioner, der er omfattet af niveau 

Geo 6 i bilag I. 

 2. Under fuld hensyntagen til artikel 20 i 

forordning (EF) nr. 223/2009 om 

europæiske statistikker offentliggør 

Kommissionen (Eurostat) sine statistikker 

og den præcise metodologi, der er anvendt 

ved beregningerne. 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 d (nyt) 

Forordning (EF) nr. 184/2005 

Bilag I – tabel 4.1 

 

Gældende ordlyd 

Tabel 4 

Udenlandske direkte investeringstransaktioner (herunder indkomst) 

Tabel 4.1 Finansielle direkte investeringstransaktioner 

Frist: t+9 måneder 

Hyppighed: Årlig  

Første referenceperiode: 2013 

 
Netto 

Nettoændringer 

i finansielle 

aktiver 

Nettoændringer 

i finansielle 

passiver 
ALLE RESIDENTE ENHEDER       

Direkte investeringer i udlandet - transaktioner Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital undtagen reinvesteret 

indtjening 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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Direkte investeringer i udlandet – egenkapital undtagen reinvesteret 

indtjening (eksklusive egenkapital mellem søsterselskaber ("fellow 

enterprises") 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital undtagen reinvesteret 

indtjening mellem søsterselskaber (øverste kontrollerende selskab (UCP) er 

resident i det indberettende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – reinvesteret indtjening Geo 5 Geo 5   

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter (undtagen gæld 

mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter mellem 

søsterselskaber (UCP er resident i det indberettende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – transaktioner Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – egenkapital undtagen 

reinvesteret indtjening 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – egenkapital undtagen 

reinvesteret indtjening (undtagen egenkapital mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – egenkapital undtagen 

reinvesteret indtjening mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i det 

indberettende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet Geo 5     

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet Geo 5     

UCP er resident uden for EU Geo 5     

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – reinvesteret indtjening Geo 5   Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – gældsinstrumenter Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – gældsinstrumenter 

(undtagen gæld mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – gældsinstrumenter 

mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i det indberettende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

 

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet Geo 5 
  

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet Geo 5   

UCP er resident uden for EU Geo 5   

RESIDENTE SPE'er (SPECIAL PURPOSE ENTITIES)    

Direkte investeringer i udlandet - transaktioner (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – transaktioner (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

(1) Obligatorisk fra og med referenceåret 2015. 
 

Ændringsforslag 

4d) I bilag I ændres tabel 4.1 som følger: 

Tabel 4 

Udenlandske direkte investeringstransaktioner (herunder indkomst) 

Tabel 4.1 Finansielle direkte investeringstransaktioner 

Frist: t+9 måneder 
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Hyppighed: Årlig  

Første referenceperiode: 2013 

 
Netto 

Nettoændringer 

i finansielle 

aktiver 

Nettoændringer 

i finansielle 

passiver 
ALLE RESIDENTE ENHEDER       

Direkte investeringer i udlandet – transaktioner Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital undtagen reinvesteret 

indtjening 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital undtagen reinvesteret 

indtjening (eksklusive egenkapital mellem søsterselskaber ("fellow 

enterprises") 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital undtagen reinvesteret 

indtjening mellem søsterselskaber (øverste kontrollerende selskab (UCP) er 

resident i det indberettende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – reinvesteret indtjening Geo 5 Geo 5   

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter (undtagen gæld 

mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter mellem 

søsterselskaber (UCP er resident i det indberettende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – transaktioner Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – egenkapital undtagen 

reinvesteret indtjening Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – egenkapital undtagen 

reinvesteret indtjening (undtagen egenkapital mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – egenkapital undtagen 

reinvesteret indtjening mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i det 

indberettende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet Geo 5     

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet Geo 5     

UCP er resident uden for EU Geo 5     

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – reinvesteret indtjening Geo 5   Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – gældsinstrumenter Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – gældsinstrumenter 

(undtagen gæld mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – gældsinstrumenter 

mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i det indberettende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

 

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet Geo 5   

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet Geo 5 
  

UCP er resident uden for EU Geo 5   

RESIDENTE SPE'er (SPECIAL PURPOSE ENTITIES)    

Direkte investeringer i udlandet - transaktioner (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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Direkte investeringer i den indberettende økonomi – transaktioner (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

(1) Obligatorisk fra og med referenceåret 2015. 

 

Begrundelse 

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign 

direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income 

flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this 

information is only required on a net basis (investment in the country minus investment 

abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is 

also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated 

Direct Investment Survey (CDIS) initiative. Furthermore the amendment aims at enriching 

inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the 

‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment 

enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as 

defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the 

current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ 

(IHC/IIC) approach. 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 e (nyt) 

Forordning (EF) nr. 184/2005 

Bilag I – tabel 4.2 

 

Gældende ordlyd 

Tabel 4.2 Indkomst af direkte investeringer 

Frist: t+9 måneder 

Hyppighed: Årlig 

Første referenceperiode:: 2013 
 Saldo Kredit Debet 

ALLE RESIDENTE ENHEDER    

Direkte investeringer i udlandet – indkomst Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – udbytte Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – udbytte (undtagen udbytte mellem 

søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – udbytte mellem søsterselskaber) 

(UCP er resident i det indberettende land) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – reinvesteret indtjening Geo 5 Geo 5  

Direkte investeringer i udlandet – indkomst af gæld Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – indkomst af gæld (undtagen 

indkomst af gæld mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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Direkte investeringer i udlandet – indkomst af gæld mellem 

søsterselskaber (UCP er resident i det indberettende land) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – indkomst Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – udbytte Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – udbytte 

(undtagen udbytte mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – udbytte mellem 

søsterselskaber (UCP er ikke resident i det indberettende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet Geo 5   

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet Geo 5   

 

UCP er resident uden for EU Geo 5   

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – reinvesteret 

indtjening 
Geo 5  Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – indkomst af 

gæld 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – indkomst af 

gæld (undtagen indkomst af gæld mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – indkomst af 

gæld mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i det 

indberettende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet Geo 5   

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet Geo 5   

UCP er resident uden for EU Geo 5   

RESIDENTE SPE'er (SPECIAL PURPOSE ENTITIES)    

Direkte investeringer i udlandet – indkomst (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – indkomst (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

(1) Obligatorisk fra og med referenceåret 2015. 

 

 

Ændringsforslag 

4e) I bilag I ændres tabel 4.2 som følger: 

Tabel 4.2 Indkomst af direkte investeringer 

Frist: t+9 måneder 

Hyppighed: Årlig 

Første referenceperiode: 2013 

 Saldo Kredit Debet 

ALLE RESIDENTE ENHEDER    

Direkte investeringer i udlandet – indkomst Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Direkte investeringer i udlandet – udbytte Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – udbytte (undtagen udbytte mellem 

søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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Direkte investeringer i udlandet – udbytte mellem søsterselskaber) 

(UCP er resident i det indberettende land) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – reinvesteret indtjening Geo 5 Geo 5  

Direkte investeringer i udlandet – indkomst af gæld Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – indkomst af gæld (undtagen 

indkomst af gæld mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – indkomst af gæld mellem 

søsterselskaber (UCP er resident i det indberettende land) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – indkomst Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – udbytte Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – udbytte 

(undtagen udbytte mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – udbytte mellem 

søsterselskaber (UCP er ikke resident i det indberettende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet Geo 5   

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet Geo 5   

 

 Saldo Kredit Debet 

UCP er resident uden for EU Geo 5   

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – reinvesteret 

indtjening 
Geo 5  Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – indkomst af 

gæld 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – indkomst af 

gæld (undtagen indkomst af gæld mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – indkomst af 

gæld mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i det 

indberettende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet Geo 5   

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet Geo 5   

UCP er resident uden for EU Geo 5   

RESIDENTE SPE'er (SPECIAL PURPOSE ENTITIES)    

Direkte investeringer i udlandet – indkomst (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – indkomst (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

(1) Obligatorisk fra og med referenceåret 2015. 
 

Begrundelse 

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign 

direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income 

flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this 

information is only required on a net basis (investment in the country minus investment 

abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is 

also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated 

Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward 



 

PE554.881v02-00 28/33 RR\1068401DA.doc 

DA 

and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate 

host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise 

for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the 

OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI 

statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach. 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 f (nyt) 

Forordning (EF) nr. 184/2005 

Bilag I – tabel 5.1 

 

Gældende ordlyd 

Tabel 5 

Udenlandske direkte investeringer: positioner 

Tabel 5.1 - Direkte investeringspositioner 

Frist: t+9 måneder 

Hyppighed: Årlig   

Første referenceperiode: 2013 

 Netto Aktiver Passiver 

ALLE RESIDENTE ENHEDER    

Direkte investeringer i udlandet Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital (undtagen 

egenkapital mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital mellem 

søsterselskaber (UCP er resident i det indberettende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter 

(undtagen gæld mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter mellem 

søsterselskaber (UCP er resident i det indberettende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – 

egenkapital 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – 

egenkapital (undtagen egenkapital mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – 

egenkapital mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i 

det indberettende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet Geo 5   

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet Geo 5   

UCP er resident uden for EU Geo 5   
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Direkte investeringer i den indberettende økonomi – 

gældsinstrumenter 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – 

gældsinstrumenter (undtagen gæld mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – 

gældsinstrumenter mellem søsterselskaber (UCP er ikke 

resident i det indberettende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet Geo 5   

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet Geo 5   

UCP er resident uden for EU Geo 5   

RESIDENTE SPE'er (SPECIAL PURPOSE ENTITIES)    

Direkte investeringer i udlandet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi Geo 5 Geo 5 Geo 5 

 

 

Ændringsforslag 

4f) I bilag I ændres tabel 5.1 som følger: 

Tabel 5 

Udenlandske direkte investeringer: positioner 

Tabel 5.1 - Direkte investeringspositioner 

Frist: t+9 måneder 

Hyppighed: Årlig  

Første referenceperiode: 2013 

 Netto Aktiver Passiver 

ALLE RESIDENTE ENHEDER    

Direkte investeringer i udlandet Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital (undtagen 

egenkapital mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital mellem 

søsterselskaber (UCP er resident i det indberettende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter 

(undtagen gæld mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter mellem 

søsterselskaber (UCP er resident i det indberettende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi– 

egenkapital 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – 

egenkapital (undtagen egenkapital mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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Direkte investeringer i den indberettende økonomi – 

egenkapital mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i 

det indberettende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet Geo 5   

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet Geo 5   

UCP er resident uden for EU Geo 5   

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – 

gældsinstrumenter 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – 

gældsinstrumenter (undtagen gæld mellem søsterselskaber) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – 

gældsinstrumenter mellem søsterselskaber (UCP er ikke 

resident i det indberettende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet Geo 5   

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet Geo 5   

UCP er resident uden for EU Geo 5   

RESIDENTE SPE'er (SPECIAL PURPOSE ENTITIES)    

Direkte investeringer i udlandet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Begrundelse 

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign 

direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income 

flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this 

information is only required on a net basis (investment in the country minus investment 

abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is 

also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated 

Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward 

and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate 

host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise 

for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the 

OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI 

statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach. 
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BEGRUNDELSE 

Forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international 

handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer er en del af EU's overordnede 

ramme, der har til formål at overvåge den økonomiske udvikling i hver enkelt medlemsstat og 

i Unionen som helhed. Udarbejdelsen af pålidelige statistikker på disse områder er særlig 

vigtig for overvågningen af nøgleelementer som f.eks. udviklingen af overskud og underskud 

på betalingsbalancen og finansielle strømme inden for og uden for EU. Disse statistikker 

bidrager således til at sikre bedre sammenhæng mellem medlemsstaternes økonomiske 

politikker og EU's overordnede retningslinjer og med de juridiske krav, der følger af EU's 

ramme for økonomisk styring. Mere specifikt udgør pålidelige statistikker et vigtigt grundlag 

for den overvågningsproces, der er etableret for procedurerne i forbindelse med 

makroøkonomiske ubalancer. 

 

Siden vedtagelsen af den oprindelige forordning og de efterfølgende ajourføringer er de 

internationale kapitalstrømme blevet stadig mere intense og komplekse. Mere specifikt har 

den stigende anvendelse af special purpose vehicles og juridiske konstruktioner til 

kanalisering af indad- og udadgående kapitalstrømme gjort det endnu vanskeligere at 

overvåge disse kapitalstrømme med henblik på at sikre, at de er tilstrækkeligt sporbare, og 

undgå dobbelt eller flerdobbelt regnskabsføring, hvilket således har vanskeliggjort 

bekæmpelsen af skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning. 

 

I denne forbindelse bør bestemmelserne i forordning (EF) nr. 184/2005 gennemgås med 

henblik på at opfylde to målsætninger. 

 

For det første frembyder gennemgangen af forordning (EF) nr. 184/2005 en enestående 

chance for at øge gennemsigtigheden og detaljerigdommen i forbindelse med statistikker over 

betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer og 

giver mulighed for at udnytte nye juridiske innovationer til at gøre statistikkerne til et mere 

pålideligt redskab til beslutninger om den økonomiske politik. 

 

For det andet skal forordning (EF) nr. 184/2005, som Kommissionen også har påpeget, 

ajourføres for at sikre tilpasning til reglerne i TEUF, der tillægger Kommissionen beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter og/eller gennemførelsesretsakter. 

 

På denne baggrund behandles følgende vigtige punkter. 

 

1. Mere gennemsigtighed og større detaljerigdom for statistikker over betalingsbalance, 

international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer 

  

Gennemsigtigheden og detaljerigdommen vedrørende betalingsbalance, international handel 

med tjenester og udenlandske direkte investeringer kan forbedres betydeligt ved at skærpe 

kravene til rapportering og offentliggørelse med henblik på at få bedre oversigt over 

bruttokapitalbevægelserne og udnytte fordelene ved nye innovationer som f.eks. de globale 

ID-koder til identifikation af juridiske enheder, som er et led i Organisationen for Økonomisk 

Samarbejde og Udviklings (OECD's) ramme for forbedring af rapporteringen af oplysninger 

om finansielle konti. De nylige registre over det reelle ejerskab, som er oprettet i forbindelse 
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med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning, og de databaser, der er oprettet i forbindelse 

med den koordinerede undersøgelse af direkte investeringer (CDIS), som gennemføres af 

IMF, er ligeledes vigtige innovationer, som kan anvendes til at øge gennemsigtigheden og 

sporbarheden. 

 

De statistikker, der udarbejdes inden for rammerne af forordning (EF) nr. 184/2005, bør 

desuden gøre det muligt at skelne mellem "nye" udenlandske direkte investeringer og 

udenlandske direkte investeringer, der indebærer erhvervelser, som i en årlig referenceperiode 

ikke øger bruttoinvesteringerne i medlemsstaten, eller som ved ejerskiftet ikke øger den 

pågældende økonomiske enheds driftskapital. 

 

Kommissionen (Eurostat) bør desuden forstærke samarbejdet med andre internationale 

organisationer, som er vigtige leverandører af de statistikker, der er omfattet af denne 

forordning, som f.eks. Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og 

Den Internationale Valutafond (IMF). Sådan et styrket samarbejde vil fremme udvekslingen 

af ekspertise og dermed på effektiv vis øge kvaliteten af statistikker vedrørende 

betalingsbalancen. 

 

Endelig bør Kommissionen (Eurostat) på den ene side forbedre kvaliteten af de fremlagte 

oplysninger om betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte 

investeringer. Og på den anden side bør den også anvende den bestemmelse, der giver den 

mulighed for at offentliggøre sin holdning til kvaliteten af de nationale statistikker, navnlig 

hvis den nærer tvivl med hensyn til nøjagtigheden af de oplysninger, der er indeholdt i 

samtlige former for statistikker, jf. forordningens artikel 5. 

 

2. Tilpasning af forordning (EF) nr. 184/2005 til Lissabontraktatens bestemmelser 

 

I traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skelnes der mellem på den ene 

side de beføjelser, der kan tillægges Kommissionen til at vedtage almengyldige ikke-

lovgivningsmæssige retsakter, der supplerer eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i 

en given lovgivningsmæssig retsakt, jf. artikel 290, stk. 1, i TEUF (delegerede retsakter), og 

på den anden side de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, når ensartede 

betingelser for gennemførelse af Unionens juridisk bindende retsakter er nødvendige, jf. 

artikel 291, stk. 2, i TEUF (gennemførelsesretsakter). 

 

Ændringer, udvidelser og udeladelser af datastrømme i bilag I kan ikke betragtes som ikke-

væsentlige bestemmelser, der kan suppleres eller ændres af Kommissionen, men som 

spørgsmål, der berører selve sagens kerneelementer. Disse elementer bør derfor ændres, hvor 

det er relevant, ved hjælp af lovgivningsforslag, der vedtages af medlovgiverne. Efter den 

samme logik udgør kvalitetsrapporterne ikke-væsentlige elementer i den behandlede retsakt, 

og Kommissionen bør derfor tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, som 

fastlægger indholdet i disse rapporter, i stedet for at disse rapporter fastlægges ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter, som det oprindeligt blev foreslået af Kommissionen. 

 

Endelig bør der tages behørigt hensyn til helligdage, fridage og andre afbrydelser af 

Parlamentets og Rådets arbejdsperioder ved at forlænge de gældende frister, således at 

Europa-Parlamentet og Rådet har tilstrækkelig tid til at udøve deres kontrolfunktion. 
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