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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 724/2014 

av 26. juni 2014 

om utvekslingsstandarden for oversending av data som kreves i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den 

europeiske union(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 av 21. mai 2013 om det europeiske nasjonal- og 

regionalregnskapssystem i Den europeiske union(1), særlig artikkel 3 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger 

1) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EU) nr. 549/2013 skal medlemsstatene oversende til Kommisjonen de data og

metadata som kreves i henhold til forordningen, i samsvar med en angitt utvekslingsstandard og andre praktiske

ordninger som angis av Kommisjonen.

2) Bruken av en enkelt standard for utveksling og oversending av data om statistikk som omfattes av forordning (EU)

nr. 549/2013, vil i stor grad bidra til integrering av virksomhetsprosesser på dette statistikkområdet.

3) Initiativet SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) for statistiske og tekniske standarder og deling av data og

metadata ble lansert av Den internasjonale oppgjørsbank, Den europeiske sentralbank, Kommisjonen (Eurostat), Det

internasjonale valutafond, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), De forente nasjoner og

Verdensbanken. SDMX inneholder statistiske og tekniske løsninger for utveksling av offisiell statistikk, herunder

SDMX Markup Language, som bruker XML-syntaks (SDMX-ML-format). Det bør derfor innføres et nytt dataformat og

en ny definisjon av datastruktur som er utformet i samsvar med denne standarden. For å lette overgangen til det nye

dataformatet, bør Kommisjonen de to første årene etter forordningens ikrafttredelse gi medlemsstatene maler som kan

benyttes til konverteringsverktøy for SDMX.

4) Kommisjonen bør stille til rådighet detaljert dokumentasjon om SDMX-datastrukturdefinisjonene samt retningslinjer for

hvordan de skal gjennomføres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for Det europeiske statistikksystem —

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Standard for oversending av data 

Medlemsstatene skal levere de data som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 549/2013, ved bruk av SDMX-datastruktur-

definisjoner. 

Artikkel 2 

Tekniske spesifikasjoner for dataformatet 

Medlemsstatene skal levere data og metadata i SDMX-ML-format. 

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 1.7.2014, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 298/2014 av  

12. desember 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 52. 

(1) EUT L 174 av 26.6.2013, s. 1. 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. september 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 26. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


