
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 220/2014 

av den 7 mars 2014 

om ändring av rådets förordning (EG) nr 479/2009 vad gäller hänvisningar till det europeiska 
national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA 
FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, 

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 479/2009 av den 
25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet 
vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upp
rättandet av Europeiska gemenskapen ( 1 ), särskilt artikel 17, och 

av följande skäl: 

(1) Definitionerna av begreppen offentlig, underskott och inve
stering fastställs i protokollet om förfarandet vid alltför 
stora underskott som är fogat till fördragen och i för
ordning (EG) nr 479/2009, med hänvisning till det eu
ropeiska national- och regionalräkenskapssystemet i ge
menskapen (nedan kallat ENS 95) som upprättats genom 
rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 
om det europeiska national- och regionalräkenskapssyste
met i gemenskapen ( 2 ). 

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska na
tional- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska 
unionen (nedan kallat ENS 2010) ( 3 ) innehåller referens
ramen för de gemensamma standarder, definitioner, klas
sificeringar och redovisningsregler som ska användas vid 
utarbetandet av medlemsstaternas räkenskaper för unio
nens statistikbehov så att resultaten blir jämförbara med
lemsstaterna emellan. 

(3) ENS 2010 är en revidering av ENS 95, och därför måste 
nya hänvisningar göras i förordning (EG) nr 479/2009. 

(4) Förordning (EG) nr 479/2009 bör därför ändras i enlig
het med detta. 

(5) För att undvika förvirring kring tillämpningen av de nya 
hänvisningarna till ENS 2010 bör de åtgärder som före
skrivs i denna förordning tillämpas från och med den 
1 september 2014. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Förordning (EG) nr 479/2009 ska ändras på följande sätt: 

1. Alla hänvisningar till ”ENS 95” ska ersättas med ”ENS 2010”. 

2. Artikel 1.1 ska ersättas med följande: 

”I protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott och 
i denna förordning ska begreppen i punkterna 2–6 definieras 
i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska 
national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unio
nen (nedan kallat ENS 2010). Koderna inom parentes hänför 
sig till ENS 2010.” 

3. Artikel 1.3 ska ändras på följande sätt: 

a) Koden ”EDP B.9” ska ersättas med ”B.9”. 

b) Koden ”EDP D.41” ska ersättas med ”D.41”. 

4. I artikel 1.5 ska andra stycket ersättas med följande: 

”Den offentliga sektorns skuld består av den offentliga sek
torns skuldförbindelser inom följande kategorier: sedlar, 
mynt och inlåning (AF.2), skuldebrev (AF.3) och lån (AF.4) 
enligt definitionen i ENS 2010.” 

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att 
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 september 
2014. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2014. 

På kommissionens vägnar 

José Manuel BARROSO 
Ordförande

SV 8.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 69/101 
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