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1.

INLEDNING

Huvudsyftet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den
12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med
tjänster och utländska direktinvesteringar (nedan kallad förordningen)1 är att upprätta en
gemensam ram och gemensamma statistiska kvalitetsstandarder för systematisk framställning
av Europeiska unionens statistik över dessa ämnen.
I artikel 12 i förordningen föreskrivs det att kommissionen ska lämna en rapport om
genomförandet av förordningen till Europaparlamentet och rådet senast den 28 februari 2018
och därefter vart femte år. Genom rapporten ska man
1)

utvärdera kvaliteten på uppgifter om betalningsbalansen, internationell handel med
tjänster och utländska direktinvesteringar,

2)

utvärdera vilka fördelar den framställda statistiken medför för gemenskapen,
medlemsstaterna och leverantörerna och användarna av statistik i förhållande till
kostnaderna,

3)

kartlägga områden som kan förbättras och ändringar som anses nödvändiga med
hänsyn till de resultat som erhållits.

I enlighet med artikeln undersöker kommissionen genom denna rapport de huvudsakliga
aspekterna för medlemsstaternas genomförande av förordning (EG) nr 184/2005 och de
åtgärder som kommissionen vidtagit för att säkerställa att statistik på EU-nivå över
betalningsbalans, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar
uppfyller standarder för hög kvalitet.
2.

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER

Sedan antagandet av förordning (EG) nr 184/2005 har kommissionen antagit följande
rättsakter om ändring eller genomförande:
1)

Kommissionens förordning (EG) nr 601/20062.

2)

Kommissionens förordning (EG) nr 602/20063.

3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1055/20084.

4)

Kommissionens förordning (EG) nr 707/20095.

5)

Kommissionens förordning (EU) nr 555/20126.

1

EUT L 35, 8.2.2005, s. 23.
Kommissionens förordning (EG) nr 601/2006 av den 18 april 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 184/2005 när det gäller formatet och förfarandet för uppgiftsöverföringen (EUT
L 106, 19.4.2006, s. 7).
3
Kommissionens förordning (EG) nr 602/2006 av den 18 april 2006 om anpassning av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 184/2005 genom uppdatering av uppgiftskraven (EUT L 106, 19.4.2006, s. 10).
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Kommissionens förordning (EG) nr 1055/2008 av den 27 oktober 2008 om tillämpning av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 184/2005 när det gäller kvalitetskriterier och kvalitetsrapportering för statistik
över betalningsbalansen (EUT L 283, 28.10.2008, s. 3).
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Kommissionens förordning (EG) nr 707/2009 av den 5 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med
tjänster och utländska direktinvesteringar när det gäller uppdatering av uppgiftskraven
(EUT L 204, 6.8.2009, s. 3).
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I dessa rättsakter föreskrivs
– det uppgiftsformat som krävs och det förfarande som medlemsstaterna ska följa när de
skickar in sina uppgifter till Eurostat,
– när medlemsstaterna ska tillhandahålla nya uppgifter,
– tidsplanen och kvalitetskriterier för de nationella kvalitetsrapporterna.
Den sjätte upplagan av Internationella valutafondens betalningsbalansmanual (BPM 6), som
offentliggjordes 2009, innehåller en begreppsram som kan användas av Internationella
valutafondens medlemsstater när de sammanställer statistik över betalningsbalans och
utlandsställning. I den anges enhetliga definitioner och klassificeringar som utformats för
upprättande av en gemensam grund för insamling och sammanställande av uppgifter om
extern utveckling och för att göra det möjligt att jämföra uppgifter från olika länder. På EUnivå anges kraven för betalningsbalansstatistik i förordning (EU) nr 555/2012.
3.

DE VIKTIGASTE BERÖRDA DATAUPPSÄTTNINGARNA

Statistiken över betalningsbalansen ger heltäckande information om transaktioner mellan den
rapporterande ekonomin och övriga världen. Förordning (EG) nr 184/2005 rör insamlingen av
följande fem datauppsättningar:
1) Månadsvis statistik över betalningsbalans.
2) Kvartalsvis statistik över betalningsbalans och utlandsställning.
3) Årlig statistik över internationell handel med tjänster.
4) Transaktioner vid utländska direktinvesteringar (inklusive avkastning).
5) Ställningar avseende utländska direktinvesteringar.
Eurostat samlar in uppgifter från medlemsstaterna för varje datauppsättning. De används för
att ta fram EU-aggregat som offentliggörs i Eurostats referensdatabas på internet, tillsammans
med uppgifterna från enskilda medlemsstater.
Månadsvisa uppgifter om betalningsbalans och de första förhandsindikatorerna för
betalningsbalans som härrör från månadsvisa skattningar finns tillgängliga sju veckor efter
referensperiodens slut. De första skattningarna av kvartalsvisa uppgifter om
betalningsbalans/utlandsställning släpps 14 veckor efter referensperiodens slut. Den
kvartalsvisa betalningsbalansen innehåller en mycket bredare uppsättning information än de
månadsvisa förhandsskattningarna och presenteras på ett utförligare sätt. På det finansiella
planet innebär det faktum att betalningsbalansens finansiella balans, avkastningen på kapital
och utlandsställningen sammanställs samtidigt och på ett konsekvent sätt att skattningarnas
kvalitet förbättras och att det blir möjligt att göra mer omfattande analyser av
gränsöverskridande förhållanden. Den kvartalsvisa betalningsbalansen/utlandsställningen
innehåller även en geografisk fördelning av de viktigaste ekonomiska partnerna, i synnerhet
de viktigaste utvecklade och framväxande ekonomierna.
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Kommissionens förordning (EU) nr 555/2012 av den 22 juni 2012 om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med
tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller uppdatering av uppgiftskrav och definitioner (EUT L 166,
27.6.2012, s. 22).
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Eurostat offentliggör även mer detaljerad årlig statistik över internationell handel med tjänster
och utländska direktinvesteringar. Årliga uppgifter om utländska direktinvesteringar, som
grundar sig på företags årliga redovisningar, ger mer information än kvartalsvisa uppgifter om
utländska direktinvesteringar. Detta gör det möjligt att tillhandahålla mer information och
utföra mer omfattande kvalitetskontroller med avseende på stockar för utländska
direktinvesteringar, de olika komponenterna i de olika varianterna och avkastning från
utländska direktinvesteringar. Årliga uppgifter om internationell handel med tjänster delas in i
en omfattande förteckning över tjänsteposter, med en geografisk fördelning på nivå Geo 57.
Medlemsstaterna lämnar uppgifter nio månader efter referensperiodens slut och Eurostat
offentliggör dem två till tre månader senare. Årlig statistik över utländska direktinvesteringar
inbegriper uppgifter om flöden och stockar, indelat i typ av instrument, partnerland och
ekonomisk verksamhet. Medlemsstaterna ska även tillhandahålla separat statistik över
utländska direktinvesteringar för inhemska specialföretag. Medlemsstaterna skickar sina
uppgifter till Eurostat nio månader efter referensperiodens slut och Eurostat offentliggör
uppgifterna ungefär tre månader senare, efter det att de validerats och behandlats.
4.

KVALITET PÅ DEN FRAMTAGNA STATISTIKEN

Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 184/2005 ska medlemsstaterna överlämna en rapport
till kommissionen om kvaliteten på de uppgifter som lämnats. I enlighet med artikel 4.4 ska
dessutom de uppgifter som lämnats till Eurostat bedömas med utgångspunkt i
kvalitetsrapporterna, med bistånd av kommittén för det europeiska statistiksystemet. Analysen
nedan avser resultaten från de senaste tillgängliga kvalitetsrapporterna som tagits fram av
medlemsstaterna under 2016. Kvaliteten bedöms på grundval av de huvudsakliga kriterier
som fastställs i förordning (EG) nr 1055/2008.
4.1.

Metodologisk sundhetsdimension och statistiska förfaranden

Den metodologiska sundhetsdimensionen och de statistiska förfarandena, begreppen,
definitionerna och den praxis som tillämpas för att sammanställa statistiken över
betalningsbalans, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar är i stort
sett i linje med de principer och riktlinjer som anges i BPM 6. De tar hänsyn till de särskilda
regler som överenskommits på EU-nivå om sammanställande av aggregat för euroområdet
och EU.
4.2.

Aktualitet och punktlighet

Uppgifter om månadsvis och kvartalsvis betalningsbalans, kvartalsvis utlandsställning,
utländska direktinvesteringar och årlig statistik över internationell handel med tjänster
tillhandahölls mycket punktligare än för tidigare kvalitetsrapporter som avser 2015. Fyra
medlemsstater lämnade in sina datauppsättningar före eller vid tidsfristens slut.
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I geografisk fördelning nivå 5 ingår de länder eller grupper av länder som anges i tabell 6 – Nivåer för
geografisk fördelning – i kommissionens förordning (EU) nr 555/2012.
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4.3.

Åtkomst till uppgifter

4.3.1.

Fullständighet

Uppgifternas fullständighet förbättrades något jämfört med föregående kvalitetsrapport. De
tydligaste förbättringarna var inom kvartalsvis betalningsbalans och utländsk
direktinvestering. Samtliga 28 medlemsstater uppfyllde den månadsvis och kvartalsvisa
betalningsbalansen och den kvartalsvisa utlandsställningen för referensmånaderna 2016.
Uppgifterna om internationell handel med tjänster var i genomsnitt 98 % fullständiga. Den
genomsnittliga fullständighetsgraden för EU som helhet uppskattades till 98 % för utländska
direktinvesteringsflöden och 99 % för utländska direktinvesteringsstockar.
4.3.2.

Tillgänglighet och tydlighet

Många användare är intresserade av uppgifter om betalningsbalans, utlandsställning,
internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar. Uppgifterna används i
stor utsträckning i EU:s beslutsfattande, i makroekonomisk analys av företag och akademiker
samt av allmänheten.
I sin offentliga databas offentliggör Eurostat månadsvis och kvartalsvis betalningsbalans,
kvartalsvis utlandsställning samt omvärderingar, årlig statistik över internationell handel med
tjänster och uppgifter om utländska direktinvesteringar. Uppgifterna finns även tillgängliga på
nationella webbsidor, tillsammans med relevanta metadata. Vissa begränsningar förekommer
dock, som beror på nationella bestämmelser om spridningen av dessa uppgifter.
Mängden uppgifter som görs tillgänglig för slutanvändare är godtagbar. Arton medlemsstater
offentliggöra100 % av de huvudsakliga posterna i den kvartalsvisa betalningsbalansen. En del
länder fortsätter dock att beteckna sina nationella uppgifter som ”ej för offentliggörande” eller
”konfidentiella” i alltför hög grad, i vissa fall på grund av kvalitetsreservationer. Detta
begränsar värdet på den statistiska information som tillhandahålls regelbundet för användarna.
Det blir dessutom svårare att göra ändamålsenliga politiska analyser baserat på EUomfattande statistik. Användningen av ”konfidentiell” beteckning har ökat på grund av den
ökade detaljnivån, särskilt för årliga uppgifter, till följd av det EU-omfattande genomförandet
av BPM6.
4.4.

Noggrannhet och tillförlitlighet

I inkomstkontona för varor, tjänster och i kontona för sekundära inkomster noterades relativt
små revideringar för både den månadsvisa och kvartalsvisa betalningsbalansen. Det förekom
fler revideringar av kontot för primära inkomster än under tidigare rapporteringsperioder,
huvudsakligen på grund av avkastning från direkt investering. Detta beror delvis på att
information om direktinvesteringar och deras avkastningskomponenter är mer fullständig på
årsbasis när företagens årliga redovisningar finns tillgängliga. Revideringarnas medelvärden
var generellt högre för poster avseende finansiell balans än för poster för bytesbalans, medan
revideringar rörande huvudsakliga utlandsställningsposter var mycket mindre betydande än
för betalningsbalans.
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4.5.

Intern enhetlighet

Konsekvensen med integritetsreglerna är generellt sett godtagbar. Det förekommer nästan
inga skillnader i de kvartalsvisa och årliga uppgifterna om internationell handel med tjänster
och utländska direktinvesteringar. Medlemsstaterna har gjort stora ansträngningar för att
minska fel och brister, vilket har lett till färre fel och brister med avseende på bytesbalansen
och utlandsställningen. Betydande fel och brister återstår dock på vissa andra områden.
4.6.

Extern konsekvens

Uppgifterna om betalningsbalans och statistik över internationell handel med varor fortsätter i
allmänhet att vara konsekventa i hela EU. Skillnaderna kan oftast förklaras av metodologiska
skillnader som är berättigade enligt de metodologiska standarder som tillämpas. För ett antal
medlemsstater var betalningsbalansens bytesbalans helt eller mycket konsekvent med
nationella konton medan andra länder uppvisade olikheter, i vissa fall väsentliga.
4.7.

Asymmetrier

Asymmetrier inom EU är fortfarande ett problem. Asymmetrier hos bytesbalansens
komponenter är relativt stabila över tiden men har till och med ökat något för direkta
investeringsflöden. Den nyligen inrättade expertgruppen för tjänster enligt leveranssätt kan
med tiden ge ytterligare information om sektorerna/leveranssätten som ger upphov till fel och
inkonsekvenser.
5.

FÖRDELAR FÖR ANVÄNDARE OCH BETALNINGSBALANSSTATISTIKENS RELEVANS

Syftet med förordning (EG) nr 184/2005 var att tillgodose uppgiftsanvändarnas behov.
Betalningsbalansstatistik används i hög grad för beslutsfattande vid relevanta nationella och
internationella institutioner, inbegripet kommissionen, rådet, Europeiska centralbanken, IMF,
Banken för internationell betalningsutjämning, OECD, G7 och G20.
Statistik över betalningsbalans och utlandsställning används inom penningpolitiken. Statistik
över utbytet av varor och tjänster används tillsammans med andra indikatorer för att bedöma
den externa efterfrågans inflationstryck på de ekonomier som berörs och för att kvantifiera
nettoexportens bidrag till bruttonationalprodukten. Uppgifterna om betalningsbalans och
utlandsställning används för att bedöma hållbarheten hos nationella ekonomiers (både
ekonomier med egen valuta och ekonomier som tillhör en valutaunion såsom euroområdet)
externa balans och de tryck som kan utövas på valutakursen. Uppgifterna om betalningsbalans
och utlandsställning används i stor utsträckning inom ramen för förfarandet vid
makroekonomisk obalans.
Statistik över betalningsbalansen finns även med i de konvergensrapporter som kommissionen
och Europeiska centralbanken utarbetar och offentliggör om enskilda medlemsstater som
ännu inte deltar i Ekonomiska och monetära unionen.
I artiklarna 143 och 144 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisas
uttryckligen till betalningsbalansen. Enligt dessa artiklar ska kommissionen regelbundet
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underrätta rådet om betalningsbalanssituationens utveckling i de medlemsstater som inte
deltar i Ekonomiska och monetära unionen.
Bytesbalansutvecklingen i enskilda medlemsstater analyseras med avseende på varje lands
konkurrenskraft medan statistik över direkta investeringar och portföljinvesteringar används
för att analysera medlemsstaternas förmåga att locka internationella investerare.
Statistiken över betalningsbalansen ska vara konsekvent med annan central statistik som
samlas in inom relaterade statistiska områden som berör EU, exempelvis
1) bruttonationalprodukten (som omfattar gränsöverskridande transaktioner av varor och
tjänster), inbegripet preliminära uppskattningar för vilka månadsvisa indikatorer över
betalningsbalansen krävs,
2) bruttonationalinkomsten (som omfattar gränsöverskridande transaktioner av varor och
tjänster samt avkastning),
3) utlandsbalansen inom EU och kvartalsvisa sektorskonton i euroområdet, inbegripet
finansiell balans.
Bortsett från de viktigaste aggregaten är specifika poster särskilt relevanta för vissa
användare, t.ex. följande:
–

Detaljerad information om internationell handel med tjänster som offentliggörs årligen av
Eurostat är viktigt för handelsförhandlingar och i utformningen av tullpolitik.

–

Den geografiska fördelningen av statistiken över betalningsbalans hjälper till att övervaka
samverkan mellan medlemsstaterna och andra länder.

–

De finansiella flödenas och stockarnas sammansättning (när det gäller direkta
investeringar, portföljinvesteringar och andra investeringar) är värdefull för bedömningar
av den finansiella stabiliteten.

–

Detaljerad information om utländska direktinvesteringsflöden är viktig för att mäta graden
av öppenhet för vissa marknader eller för att bedöma den övergripande lönsamheten för
investerat direktinvesteringskapital.

Arbetsgruppen för betalningsbalans bekräftar att genomförandet av förordning (EG)
nr 184/2005 har bidragit till flera förbättringar inom statistiken över betalningsbalans. För att
mäta hur genomförandet har påverkat sammanställare och användare av nationella uppgifter
ombads arbetsgruppen att tilldela poäng enligt en skala från 1 till 5. 1 poäng innebär att
förordning (EG) nr 184/2005 har medfört mycket få fördelar medan 5 poäng innebär att den
har medfört maximalt med fördelar.
–

Den genomsnittliga poängen för uppgiftsanvändares åtkomst till mer detaljerade uppgifter
om betalningsbalans, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar
är 4,0.

–

Den genomsnittliga poängen för uppgiftsanvändares åtkomst till mer aktuella och
punktliga uppgifter om betalningsbalans, internationell handel med tjänster och utländska
direktinvesteringar är 3,9.

–

Den genomsnittliga poängen för förbättrad konsekvens mellan uppgifter om
betalningsbalans och uppgifter om nationella konton är 4,0.
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Det konstaterades vidare att de metodologiska ändringarna och de nya standarderna i BPM 6
som infördes 2014 genom kommissionens förordning (EU) nr 555/2012, tillsammans med den
ökade tonvikten på uppgifter om utlandsställning, medförde tydlighet och gav viktig
ytterligare information för användare av statistiska uppgifter inom makroekonomisk politik
och ekonomisk forskning. En annan bekräftad fördel är att förordning (EG) nr 184/2005 har
förbättrat jämförbarheten och konsekvensen hos uppgifterna i alla medlemsstater.
6.

STATISTIK ÖVER BETALNINGSBALANSEN – KOSTNADER OCH BÖRDA

Nationella uppgiftsinsamlare har angett att de använder uppgifter från primärstatistik för att
sammanställa statistik över betalningsbalans, internationell handel med tjänster och utländska
direktinvesteringar. De använder en rad källor till primärstatistik, inklusive tulluppgifter,
uppgifter från enkäten om handel med varor inom unionen, uppgifter från företagsregister,
skattemyndigheter, fastighetsuppgifter och turismstatistik. Det är svårt för medlemsstaterna att
separera de specifika kostnaderna för att samla in och ta fram de uppgifter som krävs genom
förordning (EG) nr 184/2005 från den totala kostnaden som uppstår vid insamlingen av
uppgifter för andra ändamål.
Arbetsgruppen för betalningsbalans uppskattar den direkta arbetsinsats som krävs för att ta
fram och sprida statistiken över betalningsbalans i EU till cirka 772 heltidsekvivalenter
(baserat på 24 medlemsstater8). Dessa resurser är spridda över betalningsbalansens olika
områden. Den datauppsättning som kräver mest arbete är den kvartalsvisa betalningsbalansen
som tar 48,1 % av resurserna. Detta följs av statistik över den månadsvisa betalningsbalansen
(20,2 %), utländska direktinvesteringar (16,1 %) och internationell handel med tjänster
(15,7 %).
Medlemsstaterna uppskattar att besparingar till följd av att inga uppgifter skickades in till
Eurostat före antagandet av förordning (EG) nr 184/2005 står för 10,4 % av
heltidsekvivalenterna. Uppgifterna om betalningsbalans behövs även för nationella ändamål
och medlemsstaterna samlade in sådana redan innan förordningen antogs. Detta innebär att
det endast krävs begränsade ytterligare resurser för att uppfylla dess krav. Det är också viktigt
att tänka på att det finns en betydande överlappning mellan kraven i förordning (EG)
nr 184/2005 och uppgiftskraven från andra nationella och internationella organisationer,
särskilt Europeiska centralbanken och IMF. De uppgifter som tas fram av medlemsstaterna för
de specifika ändamålen i förordning (EG) nr 184/2005 skiljer sig inte från de som tas fram i
enlighet med andra uppgiftskrav.
Medlemsstaterna har mycket lite information om den börda som behovet av att samla in
uppgifter om betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska
direktinvesteringar innebär för respondenterna och den tillgängliga informationen möjliggör
inte uppskattningar.
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Eurostat genomförde ett allmänt samråd om utkastet till denna rapport mellan den 6 juli 2017 och den 4 augusti
2017.
24 medlemsstater besvarade Eurostats enkät.
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7.

OMRÅDEN FÖR MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR OCH ÄNDRINGAR

Enligt artikel 5.3 i förordning (EG) nr 184/2005 ska kommissionen (Eurostat) senast den 20
juli 2018 inleda pilotstudier som ska genomföras av medlemsstaterna avseende årsstatistik om
utländska direktinvesteringar på grundval av begreppet verklig huvudman, med åtskillnad
mellan utländska direktinvesteringar i form av nyetableringar och sådana som resulterar i
förvärv. Syftet med dessa studier ska vara att fastställa villkoren, inbegripet metoderna, för
införande av dessa nya datasamlingar, att bedöma kostnaderna för den tillhörande
datainsamlingen och att bedöma den statistiska kvalitet som förutsätts samt att göra det
möjligt för Eurostat att jämföra datasamlingarna mellan länder.
För det andra ska kommissionen (Eurostat) senast den 20 juli 2019 ta fram en rapport om
resultaten av dessa pilotstudier, skicka den till Europaparlamentet och rådet och, om lämpligt,
fastställa återstående villkor som ska uppfyllas för att utarbeta metoden för insamlingen av
uppgifter. Tolv månader efter utfärdandet av denna rapport ska kommissionen, i tillämpliga
fall, och beroende på bedömningen av resultatet av pilotstudierna, ska kommissionen lägga
fram ett förslag till ändringar av förordning (EG) nr 184/2005 för att fastställa metodkraven
och uppgiftskraven för årsstatistik över utländska direktinvesteringar uppdelade enligt
begreppet verklig huvudman och med åtskillnad mellan årlig statistik över utländska
direktinvesteringar i form av nyetableringar och förvärv.
Arbetsgruppen för betalningsbalans anser att uppgiftskraven som baseras på förordning (EG)
nr 184/2005 helst bör förbli stabila under en rimlig tidsperiod så att de kvalitetsfrågor som
återstår kan hanteras och kvaliteten på statistiken förbättras ytterligare. De återstående
kvalitetsfrågorna är de som hänvisas till i de årliga kvalitetsrapporterna om statistik över
betalningsbalans, utlandsställning, internationell handel med tjänster och utländska
direktinvesteringar.
Arbetsgruppen prioriterar även kvartalsvis statistik över betalningsbalans framför
månadsuppgifter. Den kvartalsvisa betalningsbalansen ger mer detaljer och bättre kvalitet
(t.ex. internationell handel med tjänster, stockar av utländska direkta investeringar,
investeringsavkastning, löner) än månadsstatistik över betalningsbalans. Arbetsgruppen skulle
därför föredra att kraven för månadsuppgifter förenklas om detta anses lämpligt.
8.

SLUTSATSER

Förordning (EG) nr 184/2005 har bidragit till ytterligare harmonisering av EU-omfattande
statistik över betalningsbalans, utlandsställning, internationell handel med tjänster och
utländska direktinvesteringar. Den har även bidragit till att säkerställa att uppgifter finns
tillgängliga vid rätt tillfälle och att användare har tillgång till mer utförliga uppgifter.
Uppgifternas kvalitet övervakas noggrant på grundval av kvalitetskriterierna som är
harmoniserade i de olika statistiska områdena som avses. Detta har bidragit till att förbättra
kvalitetsbedömningens enhetlighet med avseende på de olika statistikområdena.
Resultaten av denna rapport kommer att övervägas när kommissionen, när så är lämpligt,
lägger fram ett förslag om ändringar av förordning (EG) nr 184/2005 enligt vad som anges i
punkt 7 ovan.
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Om kraven på vissa områden skulle stramas åt skulle uppgiftskraven på andra områden eller
inom andra aspekter kunna förenklas för att undvika kostnadsökningar. Detta gäller i
synnerhet krav beträffande månadsuppgifter.
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