
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1365 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

w sprawie formatu przekazywania danych z zakresu wydatków na prace badawczo-rozwojowe 

(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. 5, 

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 w celu spełnienia wymogów polityki gospodarczej, społecznej i 
regionalnej Unii. 

(2) Z uwagi na znaczenie prac badawczo-rozwojowych dla gospodarki opracowano dodatkowe metody oraz zharmo
nizowane i porównywalne formaty przekazywania danych na temat badań i rozwoju w kontekście Europejskiego 
Systemu Statystycznego, który jest partnerstwem między Komisją (Eurostat) a krajowymi urzędami statys
tycznymi, a także innymi organami krajowymi odpowiadającymi w państwach członkowskich za rozwój, opraco
wywanie oraz rozpowszechnianie statystyki europejskiej. 

(3)  Przy rejestrowaniu wydatków na prace badawczo-rozwojowe jako nakłady brutto na środki trwałe należy 
stosować metodykę przewidzianą w załączniku A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013. 

(4)  Program transmisji danych określony w ESA 2010 obejmuje dane roczne o aktywach trwałych oraz nakładach 
brutto na środki trwałe w tych aktywach. Konieczne jest, by państwa członkowskie przekazywały Komisji 
wiarygodne i porównywalne dane w określonym formacie, tak aby zapewnić wysoką jakość rachunków 
narodowych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie określa format, w jakim państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) dane z zakresu 
wydatków na prace badawczo-rozwojowe zarejestrowane na rachunkach narodowych, w celu zapewnienia 
wiarygodności i porównywalności takich danych. 
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(1) Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1. 



Artykuł 2 

Format przekazywania danych 

Do celów przekazywania Komisji (Eurostat) danych z zakresu wydatków na prace badawczo-rozwojowe w odniesieniu 
do całej gospodarki państwa członkowskie stosują następujący format: 

a)  AN.1171g, aktywa w obszarze badań i rozwoju, brutto; 

b)  AN.1171n, aktywa w obszarze badań i rozwoju, netto; 

c)  P.51g, AN.1171, nakłady brutto na środki trwałe w obszarze badań i rozwoju 

Artykuł 3 

Wejście w życie i stosowanie 

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

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do danych przekazywanych od dnia 1 sierpnia 2015 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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