
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1042 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 250/2009 w sprawie wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk 
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw, w odniesieniu do dostosowania formatu 

technicznego w następstwie zmiany klasyfikacji produktów według działalności (CPA) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie 
statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 295/2008 ustanowiono wspólne ramy dla gromadzenia, przekazywania oraz oceny 
statystyk europejskich dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjonowania przedsię
biorstw w Unii. 

(2)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 (2) ustanowiono klasyfikację statystyczną 
produktów według działalności (CPA) w celu spełnienia wymogów statystyki unijnej. 

(3)  W załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 250/2009 (3) określono format techniczny i określenia 
niektórych produktów w odniesieniu do danych, które mają być przekazywane w oparciu o CPA. 

(4)  Po wejściu w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1209/2014 (4) w interesie zachowania porównywalności i 
spójności ze standardami klasyfikacji produktów stosowanymi na arenie międzynarodowej konieczne jest 
dostosowanie załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 250/2009, jeśli chodzi o określenia niektórych produktów 
w odniesieniu do danych, które mają być przekazywane w oparciu o CPA. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 250/2009. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu 
Statystycznego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 250/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację 

statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 65). 
(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 295/2008 

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji cech, technicznego formatu przekazywania danych, wymogów dotyczących 
podwójnej sprawozdawczości dla NACE wersja 1.1 i NACE wersja 2 oraz odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk 
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Dz.U. L 86 z 31.3.2009, s. 1). 

(4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (Dz.U. L 336 z 22.11.2014, s. 1). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 250/2009 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w pkt 4.2 „Jednostka terytorialna” kod „GR” dla Grecji zastępuje się kodem „EL”;  

2) w pkt 4.9 „Jednostki wartości danych” dodaje się w tabeli nową jednostkę „Metry kwadratowe” o kodzie „M2”;  

3) w pkt 4.10 „Podział produktów” wprowadza się w tabeli następujące zmiany: 

a)  zmiana w odniesieniu do produktu o kodzie 63 12 nie dotyczy polskiej wersji językowej; 

b)  określenie produktu o kodzie 73 11 13 „Projektowanie reklam i rozwijanie idei reklamowych” otrzymuje 
brzmienie „Usługi związane z rozwijaniem idei reklamowych”; 

c)  skreśla się wpis dotyczący produktu o kodzie 70 22 4 „Znaki towarowe i franszyza”; 

d)  określenie produktu o kodzie 71 11 24 „Usługi doradcze w zakresie architektury” otrzymuje brzmienie „Usługi 
doradcze w zakresie architektury w projektach budowlanych”.  
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