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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 22 juli 2005
om beviljande av undantag för vissa medlemsstater beträffande den statistik som skall sammanställas
för referensåren 2003, 2004 och 2005 i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 753/2004
[delgivet med nr K(2005) 2773]
(Endast de engelska, estniska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, svenska,
tyska och ungerska texterna är giltiga)
(Text av betydelse för EES)

(2005/686/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DETTA BESLUT

KOMMISSION

HAR

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 753/
2004 av den 22 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG med avseende på
statistik om vetenskap och teknik (1), särskilt avsnitten 1 och 2 i
bilagan till denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Förordning (EG) nr 753/2004 utgör en referensram
bestående av gemensamma standarder, definitioner och
klassificeringar för sammanställningen av gemenskapsstatistik över vetenskap och teknik, så att den statistik medlemsstaterna tar fram i enlighet med dessa standarder,
definitioner och klassificeringar håller hög kvalitet.
I punkt 3 i avsnitt 1 i bilagan till förordning (EG) nr 753/
2004 fastställs att om det är nödvändigt att i större
utsträckning anpassa de nationella statistiksystemen, kan
kommissionen bevilja medlemsstaterna undantag för den
statistik över vetenskap och teknik som skall utarbetas
för det första referensåret 2003. I särskilda undantagsfall
kan denna undantagsperiod förlängas för den regionala
uppdelningen av vissa variabler.
I punkt 3 i avsnitt 2 i bilagan till förordning (EG) nr 753/
2004 fastställs att om det är nödvändigt att i större
utsträckning anpassa de nationella statistiksystemen, kan
kommissionen bevilja medlemsstaterna undantag för den
statistik över statliga budgetanslag eller utgifter för forskning och utveckling som skall utarbetas för det första
referensåret 2004.
Myndigheterna i Belgien, Estland, Grekland, Frankrike,
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern,

(1) EUT L 118, 23.4.2004, s. 23.

Malta, Nederländerna, Österrike, Sverige och Förenade
kungariket har begärt sådana undantag.

FATTAT

(5)

Enligt de upplysningar som kommissionen (Eurostat) fått
beror medlemsstaternas önskemål om undantag på att de
nationella statistiksystemen kräver omfattande anpassningar.

(6)

De undantag som begärs bör därför medges.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Undantag skall medges för Belgien, Estland, Grekland, Frankrike,
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta,
Nederländerna, Österrike, Sverige och Förenade kungariket i
enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Estland, Republiken Grekland, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta,
Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Konungariket Sverige och Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.
Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2005.
På kommissionens vägnar
Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen

L 264/4

SV

Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA
BEVILJADE UNDANTAG
Statistik över forskning och utveckling
Variabler

Uppdelningar för vilka undantag medges

Belgien

Totala antalet anställda inom FoU

Efter region (NUTS 2): 1.11.5.0, 1.11.5.2, 1.11.5.3, 1.11.5.4; efter yrke och
kön: 1.11.1.0, 1.11.1.2; efter utbildning och kön: 1.11.2.0, 1.11.2.2; efter
huvudsakligt forskningsområde och kön: 1.11.4.2

Totala antalet forskare

Efter region (NUTS 2): 1.12.5.0, 1.12.5.2, 1.12.5.3, 1.12.5.4; efter kön:
1.12.1.0, 1.12.1.2; efter huvudsakligt forskningsområde och kön: 1.12.4.2

Totala antalet anställda inom FoU i
heltidsekvivalenter

Efter region (NUTS 2): 1.13.5.0, 1.13.5.2, 1.13.5.3, 1.13.5.4

Totala antalet forskare i heltidsekvivalenter

Efter region (NUTS 2): 1.14.5.0, 1.14.5.2, 1.14.5.3, 1.14.5.4

Interna FoU-utgifter

Efter region (NUTS 2): 1.20.10.0, 1.20.10.2, 1.20.10.3, 1.20.10.4

Grekland

Totala antalet anställda inom FoU

Efter yrke och kön: 1.11.1; efter utbildning och kön: 1.11.2; efter näringsgren:
1.11.13; efter huvudsakligt forskningsområde och kön: 1.11.4; efter region
(NUTS 2): 1.11.5; efter näringsgren och kön: 1.11.7

Totala antalet forskare

Efter kön: 1.12.1; efter näringsgren: 1.12.3; efter huvudsakligt forskningsområde
och kön: 1.12.4; efter region (NUTS 2): 1.12.5

Totala antalet anställda inom FoU i
heltidsekvivalenter

1.13.0.0–1.13.0.4 (preliminära resultat)
Efter yrke: 1.13.1; efter utbildning: 1.13.2; efter näringsgren: 1.13.3; efter region
(NUTS 2): 1.13.5; efter storleksklass: 1.13.6

Totala antalet forskare i heltidsekvivalenter

1.14.0.0–1.14.0.4 (preliminära resultat)
Efter näringsgren: 1.14.3; efter region (NUTS 2): 1.14.5; efter storleksklass:
1.14.7

Interna FoU-utgifter

1.20.0.0, 1.20.0.2, 1.20.0.3, 1.20.0.4 (preliminära resultat)
Efter finansieringskälla: 1.20.1; efter typ av kostnad: 1.20.4; efter näringsgren:
1.20.5; efter storleksklass: 1.20.6; efter finansieringskälla och storleksklass:
1.20.7; efter region (NUTS 2): 1.20.10

Frankrike

Totala antalet anställda inom FoU

Utan uppdelning: 1.11.1; efter region (NUTS 2): 1.11.5; efter huvudsakligt
forskningsområde och kön: 1.11.4; efter näringsgren och kön: 1.11.7
För resultaten 1.11.5 och 1.11.7: tidsfristen för rapporteringen skall vara
20 månader i stället för 18 månader

Totala antalet forskare

Efter näringsgren: 1.12.3; efter region (NUTS 2): 1.12.5
För resultaten 1.12.3 och 1.12.5 skall tidsfristen för rapporteringen vara
20 månader i stället för 18 månader

Totala antalet anställda inom FoU i
heltidsekvivalenter

1.13.0.0–1.13.0.4 (preliminära resultat)
Efter region (NUTS 2): 1.13.5
För resultaten 1.13.5 skall tidsfristen för rapporteringen vara 20 månader i stället för 18 månader

Totala antalet forskare i heltidsekvivalenter

1.14.0.0–1.14.0.4 (preliminära resultat)
Efter näringsgren: 1.14.3; efter region (NUTS 2): 1.14.5
För resultaten 1.14.3–1.14.5 skall tidsfristen för rapporteringen vara 20 månader i stället för 18 månader

Interna FoU-utgifter

Efter region (NUTS 2): 1.20.10
För resultaten 1.20.10 skall tidsfristen för rapporteringen vara 20 månader i
stället för 18 månader
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Variabler

Uppdelningar för vilka undantag medges

Irland

Totala antalet anställda inom FoU

Efter huvudsakligt forskningsområde och kön: 1.11.4.2, 1.11.4.3

Totala antalet forskare

Efter huvudsakligt forskningsområde och kön: 1.12.4.2, 1.12.4.3

Italien

Totala antalet anställda inom FoU

Efter huvudsakligt forskningsområde och kön: 1.11.4.2

Totala antalet forskare

Efter huvudsakligt forskningsområde och kön: 1.12.4.2

Totala antalet anställda inom FoU i
heltidsekvivalenter

1.13.0.0, 1.13.0.2

Totala antalet forskare i heltidsekvivalenter

1.14.0.0, 1.14.0.2

Interna FoU-utgifter

1.20.0.0, 1.20.0.2; efter finansieringskälla: 1.20.1.0, 1.20.1.2

Luxemburg

Totala antalet anställda inom FoU i
heltidsekvivalenter

1.13.0.0–1.13.0.4 (preliminära resultat)

Totala antalet forskare i heltidsekvivalenter

1.14.0.0–1.14.0.4 (preliminära resultat)

Interna FoU-utgifter

1.20.0.0–1.20.0.4 (preliminära resultat)

Malta

Totala antalet anställda inom FoU

Alla resultat utom för 1.11.0.0–1.11.0.4

Totala antalet forskare

Alla resultat utom för 1.12.0.0–1.12.0.4

Totala antalet anställda inom FoU i
heltidsekvivalenter

1.13.0.0–1.13.0.4 (preliminära resultat)
Alla resultat utom för 1.13.0.0–1.13.0.4

Totala antalet forskare i heltidsekvivalenter

1.14.0.0–1.14.0.4 (preliminära resultat)
Alla resultat utom för 1.14.0.0–1.14.0.4

Interna FoU-utgifter

1.20.0.0–1.20.0.4 (preliminära resultat)
Alla resultat utom för 1.20.0.0–1.20.0.4

Nederländerna

Totala antalet anställda inom FoU i
heltidsekvivalenter

1.13.0.0–1.13.0.4 (preliminära resultat)

Totala antalet forskare i heltidsekvivalenter

1.14.0.0–1.14.0.4 (preliminära resultat)

Interna FoU-utgifter

1.20.0.0–1.20.0.4 (preliminära resultat)
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Variabler

Uppdelningar för vilka undantag medges

Österrike

Totala antalet anställda inom FoU,
totala antalet forskare, totala antalet
anställda inom FoU i heltidsekvivalenter, totala antalet forskare i heltidsekvivalenter, interna FoU-utgifter

För samtliga resultat utgör 2004 det första referensåret i stället för 2003. Också
för alla preliminära resultat utgör 2004 det första referensåret i stället för 2003

Sverige

Totala antalet anställda inom FoU

Efter huvudsakligt forskningsområde och kön: 1.11.4.3; efter region (NUTS 2):
1.11.5.0, 1.11.5.2, 1.11.5.4

Totala antalet forskare

Efter huvudsakligt forskningsområde och kön: 1.12.5.3; efter region: 1.12.5.0,
1.12.5.2, 1.12.5.4

Totala antalet anställda inom FoU i
heltidsekvivalenter

1.13.0.0–1.13.0.4 (preliminära resultat)
Efter region: 1.13.5.0, 1.13.5.2, 1.13.5.4

Totala antalet forskare i heltidsekvivalenter

1.14.0.0–1.14.0.4 (preliminära resultat)
Efter region: 1.14.5.0, 1.14.5.2, 1.14.5.4

Interna FoU-utgifter

1.20.0.0–1.20.0.4 (preliminära resultat)
Efter region: 1.20.10.0, 1.20.10.2, 1.20.10.4

FoU-statistik i företagssektorn

För samtliga resultat: endast företag med fler än 50 anställda omfattas

FoU-statistik i den offentliga sektorn

För samtliga resultat: regionala och lokala myndigheter omfattas inte

Förenade kungariket

Totala antalet anställda inom FoU

Utan uppdelning: 1.11.0.0, 1.11.0.1, 1.11.0.2, 1.11.0.4; efter kön: 1.11.1.0,
1.11.1.1, 1.11.1.2, 1.11.1.4; efter utbildning och kön: 1.11.2.0, 1.11.2.1,
1.11.2.2, 1.11.2.4; efter näringsgren: 1.12.1.1; efter huvudsakligt forskningsområde och kön: 1.11.4; efter näringsgren och kön: 1.11.7
Undantag för 2003 och 2005: efter region (NUTS 2): 1.11.5.0, 1.11.5.1,
1.11.5.2, 1.11.5.4

Totala antalet forskare

Utan uppdelning: 1.12.0.0, 1.12.0.1, 1.12.0.2, 1.12.0.4; efter yrke och kön:
1.12.1.0, 1.12.1.1, 1.12.1.2, 1.12.1.4; efter utbildning och kön: 1.12.2.0,
1.12.2.1, 1.12.2.2, 1.12.2.4; efter näringsgren: 1.12.13; efter huvudsakligt forskningsområde och kön: 1.12.4
Undantag för 2003 och 2005: efter region (NUTS 2): 1.12.5.0, 1.12.5.1,
1.12.5.2, 1.12.5.4

Totala antalet anställda inom FoU i
heltidsekvivalenter

För de preliminära resultaten utan uppdelning 1.13.0: uppgifterna skall lämnas
in senast 15 månader efter utgången av det kalenderår som utgör referensperioden
Utan uppdelning: 1.13.0.0, 1.13.0.2; efter yrke: 1.13.1.0, 1.13.1.2; efter utbildning och kön: 1.13.2.0, 1.13.2.2
Undantag för 2003 och 2005: efter region (NUTS 2): 1.13.5.0, 1.13.5.2,
1.13.5.4

Totala antalet forskare i heltidsekvivalenter

För de årliga resultaten utan uppdelning 1.14.0: uppgifterna skall lämnas in
senast 15 månader efter utgången av det kalenderår som utgör referensperioden
Utan uppdelning: 1.14.0.0, 1.14.0.2
Undantag för 2003 och 2005: efter region (NUTS 2): 1.14.5.0, 1.4.5.2,
1.14.5.4

Interna FoU-utgifter

För de årliga resultaten utan uppdelning 1.20.0: uppgifterna skall lämnas in
senast 15 månader efter utgången av det kalenderår som utgör referensperioden
Efter typ av kostnad: 1.20.4.0, 1.20.4.2, 1.20.4.4
Undantag för 2003 och 2005: efter region (NUTS 2): 1.20.10.0, 1.20.10.2,
1.20.10.4
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Statistik över statliga budgetanslag eller utgifter för forskning och utveckling
Variabler

Estland

Statliga FoU-utgifter i den preliminära budgeten (21.0)
Statliga FoU-utgifter i den slutliga budgeten (21.1)
Grekland

Statliga FoU-utgifter i den preliminära budgeten (21.0). Uppgifterna skall lämnas in senast 8 månader efter utgången av
det kalenderår som utgör referensperioden
Statliga FoU-utgifter i den slutliga budgeten (21.1). Uppgifterna skall lämnas in senast 14 månader efter utgången av det
kalenderår som utgör referensperioden
Frankrike

Statliga FoU-utgifter i den preliminära budgeten (21.0)
Italien

Statliga FoU-utgifter i den preliminära budgeten (21.0)
Statliga FoU-utgifter i den slutliga budgeten (21.1)
Lettland

Statliga FoU-utgifter i den preliminära budgeten (21.0)
Statliga FoU-utgifter i den slutliga budgeten (21.1)
Litauen

Statliga FoU-utgifter i den preliminära budgeten (21.0)
Statliga FoU-utgifter i den slutliga budgeten (21.1)
Luxemburg

Statliga FoU-utgifter i den preliminära budgeten (21.0)
Statliga FoU-utgifter i den slutliga budgeten (21.1)
Ungern

Statliga FoU-utgifter i den preliminära budgeten (21.0)
Statliga FoU-utgifter i den slutliga budgeten (21.1)
Malta

Statliga FoU-utgifter i den preliminära budgeten (21.0)
Statliga FoU-utgifter i den slutliga budgeten (21.1)
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