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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1365 

av 30. april 2015 

om formatet for oversending av data om utgifter til forskning og utvikling(*) 

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 2 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det europeiske nasjonalregnskapssystem opprettet ved forordning (EU) nr. 549/2013 (ESA 2010) er et nasjonal- og 

regionalregnskapssystem som er utformet for å imøtekomme behovene som følger av Unionens økonomiske, sosiale og 

regionale politikk. 

2) Ettersom forskning og utvikling er viktig for økonomien, har det blitt utviklet ytterligere metoder og harmoniserte og 

sammenlignbare formater for oversending av data om forskning og utvikling innenfor rammen av det europeiske 

statistikksystem, som er partnerskapet mellom Kommisjonen (Eurostat) og de nasjonale statistikkinstituttene og andre 

nasjonale myndigheter i medlemsstatene med ansvar for utvikling, utarbeiding og spredning av europeisk statistikk. 

3) Metodereglene fastsatt i vedlegg A til forordning (EU) nr. 549/2013 får anvendelse ved føring av utgifter til forskning 

og utvikling som bruttoinvestering i fast realkapital. 

4) Planen for oversending av data fastsatt i ESA 2010 omfatter årlige opplysninger om fast realkapital og bruttoinvestering 

i fast realkapital. For å sikre høy kvalitet i nasjonalregnskapene er det nødvendig at medlemsstatene sender inn pålitelige 

og sammenlignbare data til Kommisjonen i et bestemt format. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes formatet for oversending av nasjonalregnskapsdata om utgifter til forskning og utvikling fra 

medlemsstatene til Kommisjonen (Eurostat) for å sikre dataenes pålitelighet og sammenlignbarhet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 8.8.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 290/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 85. 

(1) EUT L 174 av 26.6.2013, s. 1. 
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Artikkel 2 

Format for oversending av data 

Ved oversending av data om hele økonomiens utgifter til forskning og utvikling til Kommisjonen (Eurostat) skal 

medlemsstatene bruke følgende format: 

a)  AN.1171g, forskning og utvikling, eiendeler, brutto, 

b)  AN.1171n, forskning og utvikling, eiendeler, netto, 

c)  P.51g, AN.1171, bruttoinvestering i fast realkapital innen forskning og utvikling. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse på data som sendes inn fra og med 1. august 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  


