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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 
nr. 1608/2003/EF av 22. juli 2003 om utarbeiding og utvikling 
av fellesskapsstatistikkar over vitskap og teknologi(1), særlig 
artikkel 3, og 

ut fra følgende betraktninger:

I vedtak nr. 1608/2003/EF fastsettes de særskilte 1) 
statistikktiltak som er nødvendige for å utarbeide 
fellesskapsstatistikker over vitenskap, teknologi og 
nyskaping.

Det må vedtas tiltak for gjennomføring av særskilte 2) 
statistikktiltak som fastsatt i artikkel 2 i vedtak 
nr. 1608/2003/EF.

De særskilte statistikktiltakene bør ta hensyn til 3) 
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2367/2002/EF av 
16. desember 2002 om Fellesskapets statistikkprogram 
2003-2007(2), der det ble fastsatt et eget arbeidsprogram 
for produksjon og forbedring av statistikker over 
nyskaping for tidsrommet 2003-2007.

Det må sikres sammenheng mellom fellesskapsstatistikkene 4) 
over nyskaping og andre internasjonale standarder, noe 
som krever at det tas hensyn til det arbeidet som utføres 
av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 
(OECD) og andre internasjonale organisasjoner.

I forbindelse med gjennomføringen av vedtak 5) 
nr. 1608/2003/EF bør det tas hensyn til rammereglene som 
er definert i rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 
1997 om fellesskapsstatistikker(3) ved fastsettelse av 
bestemmelser om adgang til administrative kilder og 
fortrolig behandling av statistiske opplysninger.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 6) 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

(1) EUT L 230 av 16.9.2003, s. 1
(2) EFT L 358 av 31.12.2002, s. 1.
(3) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Ved denne forordning fastsettes de tiltak som er nødvendige 
for å gjennomføre vedtak nr. 1608/2003/EF med hensyn til 
fellesskapsstatistikker over nyskaping.

Artikkel 2

1. Denne forordning skal gjelde for fellesskapsstatistikker 
over nyskaping. For disse statistikkene skal listen over statistiske 
variabler, hvilke virksomheter og sektorer som omfattes, 
fordelingen av resultatene, hyppighet, oversendingsfrister for 
dataene og overgangsperioden være som angitt i vedlegget.

2. På grunnlag av konklusjonene i rapportene framlagt 
for Europaparlamentet og Rådet i henhold til artikkel 5 i 
vedtak nr. 1608/2003/EF kan listen over statistiske variabler, 
hvilke virksomheter og sektorer som omfattes, fordelingen 
av resultatene, hyppighet, oversendingsfrister for dataene 
og andre kjennetegn fastsatt i vedlegget til denne forordning 
revideres med jevne mellomrom.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal framskaffe de nødvendige dataene 
ved hjelp av en kombinasjon av forskjellige kilder som 
utvalgsundersøkelser, administrative datakilder eller andre 
datakilder. De andre datakildene skal være minst likeverdige 
med utvalgsundersøkelser og administrative datakilder når det 
gjelder kvalitet eller statistisk beregningsmetode.

Artikkel 4

Fellesskapsstatistikkene over nyskaping som er oppført i 
vedlegget, skal være basert på de harmoniserte begrepene 
og definisjonene i den nyeste utgaven av Oslo-manualen. 
Medlemsstatene skal anvende disse harmoniserte begrepene og 
definisjonene i de statistikkene som utarbeides.

I rapportene som framlegges for Europaparlamentet og Rådet 
i samsvar med artikkel 5 i vedtak nr. 1608/2003/EF, skal det 
vises til begreper og definisjoner og deres anvendelse.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1450/2004

av 13. august 2004

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF med hensyn til utarbeiding 
og utvikling av fellesskapsstatistikker over nyskaping(*)

2008/EØS/10/34

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 267 av 14.8.2004, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2005 av 4. februar 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 32 av 23.6.2005, s. 29.
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Artikkel 5

Medlemsstatene skal oversende de aggregerte statistikkene 
oppført i vedlegget, og kan oversende enkeltdataene på 
frivillig basis, til Kommisjonen (Eurostat) ved hjelp av et 
standardformat som skal fastsettes av Kommisjonen (Eurostat) 
i samarbeid med dem.

Artikkel 6

Kvalitetsvurderingen skal foretas av medlemsstatene og 
Kommisjonen (Eurostat).

Medlemsstatene skal på anmodning oversende Kommisjonen 
(Eurostat) de opplysninger som er nødvendige for 
kvalitetsvurderingen av statistikken fastsatt i vedlegget til 
denne forordning og for å oppfylle rapporteringskravene i 
artikkel 5 i vedtak nr. 1608/2003/EF.

Artikkel 7

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

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

Utferdiget i Brussel, 13. august 2004.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

STATISTIKK OVER NYSKAPING

Avsnitt 1

Medlemsstatene skal utarbeide følgende fellesskapsstatistikk over nyskaping:

Kode Tittel Kommentarer

1 Antall foretak som er virksomme innen nyskaping Som absolutt verdi og som prosent av samtlige 
foretak

2 Antall nyskapende foretak som har innført nye 
eller betydelig forbedrede produkter som er nye 
for markedet

Som absolutt verdi, som prosent av samtlige foretak 
og som prosent av alle foretak som er virksomme 
innen nyskaping

3 Omsetning fra nyskaping knyttet til nye eller 
betydelig forbedrede produkter som er nye for 
markedet

Som absolutt verdi, som prosent av samlet 
omsetning og som prosent av samlet omsetning fra 
foretak som er virksomme innen nyskaping

4 Omsetning fra nyskaping knyttet til nye eller 
betydelig forbedrede produkter som er nye for 
foretaket, men ikke for markedet

Som absolutt verdi, som prosent av samlet 
omsetning og som prosent av samlet omsetning fra 
foretak som er virksomme innen nyskaping

5 Antall foretak som er virksomme innen nyskaping 
og som er involvert i samarbeid om nyskaping 

Som absolutt verdi og som prosent av alle foretak 
som er virksomme innen nyskaping

6 Nyskapingskostnader Som absolutt verdi, som prosent av samlet 
omsetning og som prosent av samlet omsetning 
fra foretak som er virksomme innen nyskaping – 
valgfritt

7 Antall foretak som er virksomme innen nyskaping 
og som oppgav svært viktige virkninger av 
nyskaping

Som absolutt verdi og som prosent av alle foretak 
som er virksomme innen nyskaping

8 Antall foretak som er virksomme innen nyskaping 
og som oppgav at visse informasjonskilder var 
svært viktige i forbindelse med nyskaping

Som absolutt verdi og som prosent av alle foretak 
som er virksomme innen nyskaping – valgfritt

9 Antall foretak som møter betydelige hindringer Som absolutt verdi, som prosent av alle foretak 
som er virksomme innen nyskaping og som prosent 
av alle foretak som ikke er virksomme innen 
nyskaping

Foruten statistikkene nevnt ovenfor skal medlemsstatene utarbeide tilleggsstatistikker (med fordelinger) i samsvar 
med hovedemnene i Oslo-manualen. Avgjørelser om disse tilleggsstatistikkene skal tas i nært samarbeid med 
medlemsstatene.

Avsnitt 2

Som minstekrav skal foretak i næringshovedområde C, D, E, I og J , næring 51 og 72 og næringshovedgruppe 74.2 og 
74.3 i NACE Rev. 1.1 tas med.

Avsnitt 3

Alle variabler skal rapporteres hvert fjerde år, unntatt variabel 1, 2, 3, 4 og 5, som skal rapporteres annethvert år.

Avsnitt 4

Det første referanseåret statistikkene skal utarbeides for, er kalenderåret 2004.

Avsnitt 5

1. Alle resultater skal fordeles etter økonomisk virksomhet (NACE Rev. 1.1) på næringshovedområdenivå og etter 
følgende størrelsesklasser for sysselsetting: 10-49 sysselsatte, 50-249 sysselsatte, over 249 sysselsatte.

2. Alle resultater skal også fordeles etter økonomisk virksomhet (NACE Rev. 1.1) på næringsnivå.

3. Resultatene for variabel 5 skal fordeles etter type nyskapingssamarbeid. Resultatene for variabel 7 skal fordeles 
etter hvilken type virkning nyskapingen har. Resultatene for variabel 8 skal fordeles etter type informasjonskilde. 
Resultatene for variabel 9 skal fordeles etter type hindringer. Avgjørelser om disse fordelingene skal tas i nært 
samarbeid med medlemsstatene.
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Avsnitt 6

1. Alle resultater skal oversendes senest 18 måneder etter utløpet av kalenderåret i referanseperioden.

2. Medlemsstatene kan på frivillig basis oversende Kommisjonen (Eurostat) enkeltdata for alle statistiske enheter 
som er undersøkt innenfor rammen av de nasjonale undersøkelsene om nyskaping.

Avsnitt 7

1. Spørreskjemaet som brukes ved fellesskapsundersøkelsene om nyskaping som skal utføres hvert fjerde år fra og 
med referanseåret 2004, skal omfatte hovedemnene i Oslo-manualen med hensyn til måling av nyskaping i foretak.

2. I nært samarbeid med medlemsstatene skal Kommisjonen (Eurostat) utarbeide metodikkanbefalinger for 
fellesskapsundersøkelsene om nyskaping som skal føre til et høyt harmoniseringsnivå for resultatene av undersøkelsen. 
Disse anbefalingene skal minst omfatte målpopulasjonen, undersøkelsesmetodikken (herunder regionale aspekter), det 
harmoniserte spørreskjemaet, innsamlingen, behandlingen og oversendingen av dataene og kravene til datakvalitet.

3. I nært samarbeid med medlemsstatene skal det også utarbeides metodikkanbefalinger for de andre undersøkelsene 
om nyskaping som skal utføres hvert fjerde år fra og med referanseåret 2006.

4. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen (Eurostat) de nødvendige opplysninger om den nasjonale metodikken som 
er brukt i nasjonale statistikker over nyskaping.

Avsnitt 8

Dersom de nasjonale statistikksystemene krever større tilpasninger, kan Kommisjonen gi medlemsstatene unntak 
for statistikkene som skal utarbeides for det første referanseåret 2004. Ytterligere unntak kan gis for økonomisk 
virksomhet i samsvar med NACE Rev. 1.1 eller fordelingen etter størrelsesklasse i statistikkene som skal utarbeides 
for referanseåret 2006.

__________________________


