
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 540/2009 

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1450/2004 w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk 
Wspólnoty z zakresu innowacji 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie sporządzania 
i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki ( 1 ), 
w szczególności jej art. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2004 w sprawie 
sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu 
innowacji ( 2 ) zawiera szczegółowe informacje na temat 
wymaganych statystyk, ich podziałów, częstotliwości, 
terminowości i zaleceń metodologicznych dotyczących 
tworzenia zharmonizowanych danych dotyczących 
Wspólnoty. 

(2) Konieczne jest uzupełnianie i uaktualnianie środków 
służących do monitorowania działań innowacyjnych 
w odpowiedzi na rosnące i szybko rozwijające się 
wymogi w dziedzinie środowiska. 

(3) Niezbędne jest również ograniczenie obciążenia przedsię
biorstw przy równoczesnym zapewnieniu, że zebrane 
dane są dobrej jakości i odpowiadają potrzebom infor
macyjnym. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W sekcji 1 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1450/2004 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w kodzie numer 7 wpis dotyczący tytułu otrzymuje 
brzmienie: 

„Liczba przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, które 
wskazały bardzo ważne cele w zakresie innowacji”; 

2) w kodzie numer 9 dodaje się wpis dotyczący uwag: 

„— fakultatywnie za rok kalendarzowy 2008”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Joaquín ALMUNIA 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 230 z 16.9.2003, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 267 z 14.8.2004, s. 32.


