
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1342 

z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

zmieniające metodykę klasyfikacji produktów według działalności określoną w załączniku A do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Europejski system rachunków ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 549/2013 (ESA 2010) stanowi system 
rachunków narodowych i regionalnych opracowany w celu spełnienia wymogów polityki gospodarczej, 
społecznej i regionalnej Unii. 

(2)  Załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 (2), ustanawiającego 
klasyfikację produktów według działalności (CPA), został przyjęty, aby odzwierciedlić wymogi Unii w dziedzinie 
statystyki. Rozporządzenie to zastąpiono rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1209/2014 (3). 

(3)  Odesłania do klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w europejskim systemie rachunków (ESA 2010) 
powinny być zgodne z nową klasyfikacją ustanowioną rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1209/2014. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 549/2013, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013 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. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 22 kwietnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1. 
(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 (UE) nr 1209/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 451/2008 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). 



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku A do rozporządzenia nr 549/2013 wprowadza się następujące zmiany:  

1) terminy „CPA, wersja 2” i „CPA 2008” zastępuje się terminem: 

„CPA”;  

2) „(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)”;  

3) w rozdziale 23 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w tabeli P*3 pozycja „Produkty górnictwa i wydobywania; przetwórstwo przemysłowe; energia elektryczna, paliwa 
gazowe, gospodarka wodą i odpadami; obiekty budowlane i roboty budowlane” otrzymuje brzmienie: 

„Produkty górnictwa i wydobywania; produkty przetwórstwa przemysłowego; energia elektryczna, paliwa gazowe, 
para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych, usługi dostarczania wody; ścieki i odpady 
oraz usługi związane z ich rekultywacją; obiekty budowlane i roboty budowlane”; 

b)  w tabeli P*10 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  „Produkty górnictwa i wydobywania; przetwórstwo przemysłowe; energia elektryczna, paliwa gazowe, 
gospodarka wodą i odpadami” zastępuje się: 

„Produkty górnictwa i wydobywania; produkty przetwórstwa przemysłowego; energia elektryczna, paliwa 
gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych, usługi dostarczania wody; ścieki 
i odpady oraz usługi związane z ich rekultywacją”; 

(ii)  „(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)”; 

(iii)  „(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)”; 

(iv)  „(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)”; 

(v)  „Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń 
społecznych; edukacja; usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej” zastępuje się: 

„Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń 
społecznych; usługi w zakresie edukacji; usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej”; 

(vi)  „Usługi kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne, naprawa artykułów użytku domowego oraz pozostałe usługi” 
zastępuje się: 

„Usługi kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne; pozostałe usługi; usługi gospodarstw domowych; różnorodne 
wyroby i usługi gospodarstw domowych na potrzeby własne; usługi świadczone przez organizacje i organy 
eksterytorialne”; 

c)  w tabeli P*38 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  „Wyroby tekstylne, odzież i wyroby ze skór wyprawionych” zastępuje się: „Wyroby tekstylne; odzież; skóry i 
wyroby ze skór wyprawionych” 

(ii)  „Wyroby z drewna i papieru, usługi poligraficzne” zastępuje się „Wyroby z drewna i papieru oraz usługi 
poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji”; 

(iii)  „(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)”; 

(iv)  „(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)”; 

d)  w tabeli P*64 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  „odzysk surowców” zastępuje się: „usługi w zakresie odzysku surowców”; 

(ii)  „(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)”; 

e)  „(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)”.  
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