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EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Why a Purchasing Power Parities (PPPs) regulation?

PPPs are currency conversion rates that convert economic indicators expressed in national 
currencies to a common currency and, at the same time, take account of price level differences 
and thus allow pure volume comparisons of Gross Domestic Product (GDP) and its aggregates 
between countries. 

The purpose of a PPP Regulation would be to codify what is already being done by the 
European Union (EU) Member States and Eurostat to calculate annual PPPs, and hence to 
give the work a statutory basis. It would not of itself call for any new work to be done, except 
to introduce new elements of quality control; nor would it seek to encompass other matters, 
such as price comparisons in general.

The Structural Funds Regulation, Council Regulation (EC) No 1260/1999, gives statutory 
responsibility to the Commission for calculating GDP on a purchasing power basis. A new 
legal act in this domain provides the opportunity to clarify the role and responsibilities of 
national authorities in compiling these statistics and transmitting them to Eurostat.

The setting-up of a legal basis for PPPs should improve the transparency, timeliness and quality 
of the entire process of PPP production, both within the national statistical institutes (NSIs) 
and in Eurostat. The use of a Regulation as a means of improving PPP quality overall may be 
seen as a target not only for Eurostat as producer of the co-ordinated results, but also for the 
countries themselves.

2. Economic background

2.1 GDP comparisons

GDP, which is one of the vital national accounts aggregates, represents in a concise form the 
results of all activities of economic operators within a given economic territory and within a 
given period, usually a year. GDP is calculated in accordance with a system of national 
accounts which, for the EU, is the European system of integrated economic accounts 1995 
(ESA-95). GDP and its aggregates are essential indicators for macroeconomic analysis and 
economic policy. GDP can be measured from the production, the expenditure and the income 
side. For PPP purposes the expenditure measure is particularly important. It reveals the extent 
to which the goods and services produced (or imported) by the economy of a country are used 
for private consumption, public consumption, capital formation or export.

International comparisons of economic aggregates such as GDP require firstly that the basis for 
measuring the aggregates is consistent for the countries under comparison, and secondly that a 
comparable unit of measurement is employed. Consistency in the basis for measuring the 
aggregates is achieved through compliance with ESA95.

The differences in GDP expenditure values between countries correspond not only to a 
“volume of goods and services” component but also to a “level of prices” component, which 
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can sometimes assume sizeable proportions (value is the product of price and volume). In 
order to obtain a real comparison of volumes, therefore, it is essential to use conversion factors 
(spatial deflators) which reflect the differences in the level of prices between countries.

The use of exchange rates as conversion factors does not allow such a real comparison of the 
volumes of goods and services produced and used in the different countries. This is because 
exchange rates are determined by the many factors which affect demand and supply for 
currencies, such as international trade and interest rate differentials. In other words, exchange 
rates usually reflect elements other than price differences alone.

PPPs between various countries’ currencies have been specifically developed to be appropriate 
for use as spatial conversion factors.

2.2 What are PPPs?
PPPs are currency conversion rates that convert economic indicators, expressed in nominal 
national currencies, to a common artificial currency called Purchasing Power Standard (PPS), 
which equalises the purchasing power of different national currencies and thus allows 
meaningful pure volume comparison of GDP and its aggregates between countries. In other 
words, PPPs are both price deflators and currency converters; they remove the differences in 
price levels between countries in the process of conversion. 

Economic volume aggregates in PPS are obtained by dividing their original value in national 
currency units by the respective PPP. 1 PPS buys the same given volume of goods and services 
in all countries, whereas different amounts of national currency units are needed to buy the 
same volume of goods and services in individual countries, depending on the national price 
level. Thus, GDPs of countries expressed in PPS by using PPPs as conversion factors reflect a 
pure volume comparison, since the price level component has been eliminated.

With the launch of the euro in the euro-zone Member States, for the first time prices can be 
compared directly between those countries. However, the euro has different purchasing power 
in the individual euro-zone countries, depending on the national price levels. Therefore, in 
order to determine pure volume aggregates in PPS it is still necessary to calculate PPPs. In 
other words, for the non-euro-zone countries PPPs are currency converters and eliminate the 
effects of different price levels, while for the euro-zone countries they fulfil only the latter, 
price-deflator function.

In an annual multilateral exercise, PPPs are obtained as the averages of the price ratios 
between the different countries for a basket of comparable goods and services. These are 
selected to represent an entire set of well-defined expenditure classifications, and to be 
representative of consumption patterns in the various countries.

3. Uses of PPPs in the Commission

3.1 Structural and Cohesion Funds

The reform of the Structural Funds, and their extension to new Member States, has been 
embodied in Council Regulation (EC) No 1260/1999 and in Annex II to the 2003 Act of 
Accession, of which Section 15 is entitled “Regional Policy and coordination of structural 
instruments”. The first of these lays down general provisions on the Structural Funds for the 
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current period, stating that regions whose per capita GDP measured in PPPs is less than 75% 
of the Community average are eligible for Structural Funds allocations. It also says that the 
criteria are to be calculated using objective statistical data. It may be assumed that similar 
provisions would govern the following period, beginning in 2007. The second of these acts 
amends those principles to cover new Member States too.

This new legal basis contrasts with the previous situation, in which the only statutory reference 
to PPPs in relation to the Structural Funds was in the recital of Council Regulation (EEC) No 
2052/88, which simply stated: “Whereas [. . .] this list should comprise administrative level 
NUTS II regions where per capita GDP measured in terms of purchasing power parity is less 
than 75% of the Community average, . . . ”. There was no implementing clause in the body of 
the Regulation. Currently, the Structural Funds requirements are met by combining regional 
GDP values and national PPPs. 

The Regulation establishing a Cohesion Fund (Council Regulation (EC) No 1164/94 of 
25 May 1994) states that it is the Community’s task to promote economic and social cohesion 
and solidarity between the Member States, and Cohesion Fund is an instrument to accomplish 
this. Article 2(1) of the Regulation states that: “the Fund shall provide financial contributions 
to projects, which contribute to achieving the objectives laid down in the Treaty on European 
Union, in the fields of environment and trans-European infrastructure networks in Member 
States with a per capita gross national product (GNP), measured in purchasing power parity, 
of less than 90% of the Community average.” Therefore, the Cohesion Fund Regulation, too, 
gives to the Commission the statutory responsibility for calculating purchasing power parities.

3.2 Correction coefficients

Although the Regulation focuses on the specific aim of obtaining price data for making 
international GDP comparisons, it is also a means of establishing a statutory basis for the price 
collection activity which is necessary in order to fulfil a large part of the Commission's legal 
requirements in connection with Article 64 of the Staff Regulations. In other words, the prices 
collected in the realm of the PPP exercise are also used for establishing the correction 
coefficients to be applied to the remuneration and pensions of officials and other servants of 
the European Communities in accordance with the Staff Regulations of Officials and the 
Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities. Article 1 of 
Annex XI of the Staff Regulations requires that “the economic parities shall be calculated in 
such a way that each basic component can be checked by a direct survey at least once every 
five years”.

3.3 Price comparisons

There is a growing need within the Commission for data concerning spatial price comparisons 
– particularly for consumer prices. This requirement is prompted by a number of policy needs, 
in particular the monitoring of price convergence in the Single Market, the improvement of 
price indicators to monitor the functioning of public procurement markets and the monitoring 
of price convergence in the euro-zone since the introduction of the euro. Price level indices at 
the level of overall private household consumption, coming from the PPP exercise, already 
feature as Structural Indicators in the Commission’s Communication on Structural Indicators 
and Commission’s annual Synthesis Report to the European Council.
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From the point of view of consumer protection, there is also a need to monitor price 
differences for a wide range of consumer products across the EU. A substantial part of these 
requirements, particularly at more aggregated level, can be met as a by-product of the wider 
PPP programme.

Thus, price comparisons are of special importance for several Community policies, such as 
development of the single market and monitoring of the EMU with regard to convergence of 
prices and consumer protection concerning the identification of price differences. The PPP 
work programme, as outlined in this proposed Regulation, would not necessarily provide all 
the data required for these other uses, but it would at least put in place a framework which 
could be used as a basis for additional price comparison work. Moreover, nothing in this 
Regulation prevents the Commission from investigating and studying new alternative sources 
of price data. These kinds of studies are currently being undertaken in the Commission to 
investigate the appropriateness of bar-code scanner data and the Internet as a source for 
international price comparisons.

4. Conclusions

Economic aggregates converted into a common currency using PPPs have a wide range of uses 
in the Commission. PPPs are economically and politically vital indicators for the EU.

The Commission has a statutory responsibility for calculating GDP on a purchasing power 
basis; however, the Member States currently have no legal obligation to co-operate. Given that 
the very nature of this work is multilateral, if only one country withdrew its support the validity 
of the whole exercise would be impaired. It is therefore important to provide a stable, binding 
and reliable legal framework capable of ensuring the timely availability of these data.
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2006/0241 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относн
о паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпрос

транение

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално ч
лен 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията1,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора3,

като имат предвид, че: 

(1) С оглед съпоставяне на обема на брутния вътрешен продукт (БВП) между държа
вите-членки е крайно необходимо Общността да разполага с паритети на покупа
телна способност (ППС), които да отразяват разликите в нивото на цените межд
у държавите-членки.

(2) Паритетите на покупателна способност следва да се изчисляват съгласно хармон
изираната методология в съответствие с Регламент (ЕО) № 2223/1996 от 25 юни
1996 г. относно Европейската система за сметки в Общността4, (ЕСС 95), която
утвърждава рамка за съставянето на национални сметки в държавите-членки. 

(3) Член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. 
за създаване на структурните фондове5 следва да бъде разглеждан заедно с част
15 от приложение II към Акта за присъединяване от 1999 г., озаглавена „Регион
ална политика и взаимодействие на структурните инструменти”. Горепосочения
т член 3, параграф 1 гласи, че областите, за които се отнася Цел 1, следва да бъд
ат области, съответстващи на ниво II от NUTS, чийто БВП на глава от населени
ето, измерен в ППС и изчислен въз основа на данните за Общността, е под 75% 
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от средния за Общността. При отсъствието на областни ППС, националните ПП
С служат за установяването на списък на областите, които биха могли да ползва
т Структурните фондове; паритетите също могат да се използват за определяне
на размерите на сумите, отпуснати от фондовете за всяка област.

(4) Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета от 16 май 1994 г. за
създаване на Кохезионния фонд6 следва да бъде разглеждан заедно с част 15 от
приложение II от Акта за присъединяване от 2003 г., озаглавена „Регионална по
литика и съгласуване на структурните инструменти”. Този член постановява, че
фондът осигурява финансови средства за проекти, които съдействат за постиган
е на целите, утвърдени в Договора за Европейския съюз, в областта на околната
среда и транс-европейските транспортни мрежи в държавите-членки с брутен на
ционален продукт (БНП) на глава от населението, изчислен в паритети на покуп
ателна способност, по-нисък от 90% от средния за Общността и които имат про
грама с оглед изпълнението на условията за икономическа конвергенция, визира
ни в член 104, буква в) от Договора.

(5) Член 1 от приложение XI от Правилника за длъжностните лица на Европейските
общности гласи, че за нуждите на предвидения преглед в член 65, параграф 1 от
Правилника за служителите, Евростат трябва да изготвя всяка година в края на
месец октомври доклад относно промените в стойностите на издръжката на жив
от в Брюксел, относно икономическите паритети между Брюксел и други места
в държавите-членки, както и промените в покупателната способност на възнагра
жденията в правителствените администрации на национално ниво.

(6) Съществуващите  методологии и практики, действащи  в Европейския съюз и п
онастоящем уредени като индивидуални статистически програми въз основа на
Регламент (ЕО)  №. 322/1997 на Съвета от 17 февруари 1997 г. за статистиката н
а Общността7, следва в бъдеще да бъдат поставени в законова рамка.

(7) Мерките, необходими за привеждането в изпълнение на настоящия регламент, с
ледва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни
1999 г. за определяне на процедурите за упражняване на изпълнителните правом
ощия, възложени на Комисията.8

(8) Комитетът за статистическа програма, учреден с Решение на Съвета 89/382/EИ
О, Евратом от 19 юни 1989 г. относно създаването на Комитета за статистическ
и програми на Европейските общности9, беше консултиран съгласно член 3 на т
ова решение.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

BG 9 BG

Цел

Целта на настоящия регламент е да установи общи правила за предоставяне на основна
информация за паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление
и разпространение. ППС отразяват само разликите в равнищата на цените и теглата на
разходите.

Член 2

Приложно поле

1. Основната информация, която следва да се предостави е тази, която е необход
има за изчислението на ППС и гарантиране на тяхното качество.

Тази основна информация включва цените, разпределянето на разходите в БВ
П и на другите данни, които са изброени в приложение I.

2. ППС се изчисляват въз основа на средните годишни цени на стоките и услугит
е на национално ниво, като се използват основните данни, които се отнасят до
икономическата територия на държавите-членки, така както те са дефинирани
в Регламент (ЕО) № 2223/1996 на Съвета от 25 юни 1996 г., съгласно европейс
ката система за сметки в Общността (ЕСС 95).

3. ППС се изчисляват въз основа на елементарни групи, които фигурират в прило
жение II, в съответствие с класификациите, свързани с БВП, дефинирани в Рег
ламент (ЕО) № 2223/1996.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(a) „Паритети на покупателна способност” или „ППС” са пространствени дефлато
ри и специфични валутни курсове, които елиминират различията в цените меж
ду държавите, и които позволяват по този начин сравнения на обема на компо
нентите на БВП и сравнения на равнищата на цените. 

(б) „СПС” (стандарт за покупателна способност) е единната условна валута, изпол
звана в Европейския съюз за нуждите на пространствени сравнения, за да се из
рази обема на икономическите агрегати, така че разликите в цените между дър
жавите да бъдат елиминирани. 

(в) „Цените” са заплатените покупни цени от крайните потребители.

(г) „Тегла на разходите” съответства на съставните части на разходите за БВП при
текущи цени.

(д) „Елементарни групи” са най-ниското ниво на агрегиране на позициите на разп
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ределяне на БВП, за които са пресметнати паритетите. 

(е) „Позиция” е продукт или конкретна услуга, използвани в рамките на наблюден
ието на цените.

(ж) „Действителни и условно начислени наеми” се определят съобразно Решение н
а Комисията 95/309/EО, Евратом10.

(з) „Възнаграждения на наетите лица” се определя съобразно Регламент (EО) №
2223/1996 на Съвета.11

(и) „Коефициентите за времеви корекции” се използват, за да коригират получени
те средни цени по време на изследването, сравнени със средните годишни цен
и. 

(й) „Коефициентите за пространствена корекция” се използват за регулиране на по
лучените средни цени от едно или много места на икономическата територия н
а държава-членка, сравнени с националните средни цени. 

(к) „Представителни позиции” са или се считат за най-купуваните стоки на национ
алните пазари, в качеството им на цялостен относителен разход в рамките на е
лементарните групи.

(л) „Символи за представителност” са индикатори или други символи на позиции, 
които държавите са избрали за представителни.

(м) „Равнопредставителността" посочва необходимото имущество в списъка с поз
иции за елементарни групи, като всяка страна е в състояние да отчете цената н
а броя на представителните стоки, съпоставени с многообразието на стоките и
на равнищата на представените цени от елементарните групи и разходите в рам
ките на елементарните групи.

(н) „Транзитивност” означава, че прякото съпоставяне между които и да са две стр
ани води до същите резултати на непряко сравнение, осъществено в друга стра
на.

(о) „Грешка” означава използване на неточна основна информация или на неправи
лно прилагане на процедура на изчисление.

(п) „Отчетна година” означава календарна година, към която се отнасят годишнит
е резултати.

(р) „Неизменност” означава, че резултатите са изчислени в началото за група стра
ни, след това са изчислени за по-голяма група страни, като са запазени поне П
ПС за първоначалната група страни.

Член 4
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Роли и задължения

1. Комисията отговаря за:

(a) координирането на предоставянето на основна информация;

(б) изчисляването и публикуването на ППС;

(в) осигуряване качеството на ППС в съответствие с член 7;

(г) разработването на методология след консултации с държавите-членки;

(д) гарантиране, че на на държавите-членки е предоставена възможност да п
редставят бележките си по резултатите за ППС преди публикуването им и
Комисията (Евростат) надлежно взема под внимание тези забележки.

Тези дейности се извършват от Евростат, който действа от името на Комисият
а.

2. При предоставянето на основната информация държавите-членки следват проц
едурата, установена в приложение I.

Държавите-членки предоставят в писмен вид резултатите от изследванията, за
които те са отговорни след приключването на процеса на валидиране на данни
те, съгласно разпоредбите на приложение I, точка 5.2.;

Те одобряват методологията за събиране на данни и проверяват правдоподобн
остта им и в случая, когато елементите на основна информация са предоставен
и от Комисията (Евростат).

Член 5

Изпращане на основна информация

1. Държавите-членки изпращат основната информация, изброена в приложение I 
на Комисията (Евростат), в съответствие с разпоредбите на Общността за изпр
ащане на данни.

2. Основната информация, изброена в приложение I, се изпраща в техническия ф
ормат и в периода от време, уточнени във въпросното приложение.

3. В случаите, когато елементите на основна информация са предоставени от Ком
исията (Евростат) на държавите-членки, Комисията прикрепя методологично о
писание, което да позволи на държавите-членки да извършат проверка на  прав
доподобността на данните.

Член 6

Статистически отдели
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12 OВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1.

1. Основната информация, изброена в приложение I, се получава от статистическ
ите отдели, уточнени в Регламент на Съвета (ЕО) № 696/199312, или от други и
зточници, при условие, че отговорят на критериите за качество, визирани в пр
иложение I, точка 5.1.

2. Статистическите отдели, определени от държавите-членки да предоставят данн
и или да съдействат за събирането им, се задължават да разрешат наблюдениет
о на реално фактурираните цени и да предоставят вярна и пълна информация в
момента, в който се изисква това.

Член 7

Критерии за качество и контрол

1. Комисията (Евростат) и държавите-членки създават система за контрол на каче
ството въз основа на доклади и оценки, съобразно с приложение I, параграф
5.3.

2. Държавите-членки предоставят по искане на Комисията (Евростат) цялата нео
бходима информация, за да се прецени качеството на основната информация, в
изирана в приложение I. 

Държавите-членки съобщават освен това на Комисията (Евростат) подробност
ите относно всяка последваща промяна на използваните методи.

3. Всяка държава-членка предоставя на Комисията (Евростат) доклади за качеств
ото на изследванията, за които е отговорна, съобразно с разпоредбите в раздел
5 на приложение I.

Член 8

Периодичност

Комисията (Евростат) изчислява ППС за всяка календарна година.

Член 9

Разпространение

1. Комисията (Евростат) публикува окончателните годишни резултати най-късно
до тридесет и шест месеца след края на отчетната година.

Публикацията се изготвя въз основа на данните, предоставени на Комисията (Е
вростат), не по-късно от три месеца преди датата на публикуване.

Този параграф не накърнява правото на Комисията (Евростат) да публикува пр
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едварителни резултати 36 месеца преди края на отчетната година.

2. Публикуваните резултати от Комисията (Евростат) на съответното одобрено н
иво за всяка държава-членка включват най-малко следното:

(а) ППС на ниво БВП,

(б) ППС за разходите за лично потребление на домакинствата и действителн
ото лично потребление,

(в) Индексите за ценовите равнища, сравнени със средните за Общността,

(г) БВП, разходите за лично потребление на домакинствата и действителнот
о лично потребление на човек от населението в ППС.

3. Ако резултатите са изчислени за по-голяма група страни, ППС на държавите-ч
ленки се запазват на основание на принципа за неизменност. 

4. Окончателно публикуваните ППС не са предмет на преразглеждане.

Въпреки това, коригираните резултати се публикуват, ако са допуснати някои г
решки и в този случай се прилага процедурата, предвидена в приложение I, раз
дел 10.

Цялостни извънредни поправки се извършват в случай на промени в установен
ата от ЕСС 95 концепция,  което води за всяка държава-членка до промяна с по
вече от един процентен пункт на резултатите относно ППС и на индекса на обе
ма на БВП.

Член 10

Коригиращи коефициенти

Настоящият регламент не задължава държавите-членки да извършват проучвания с цел
определяне на прилаганите коригиращи коефициенти за възнагражденията и пенсиите
на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности, в изпълнение
на Правилника за длъжностните лица и условията за наемане на работа на другите слу
жители на Европейските общности.

Член 11

Процедура на комитета

1. Комисията се подпомага от Комитет за статистическа програма, създаден на ос
нование на член 1 на Решение 89/382/EИО, Евратом.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение
1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него. 
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Срокът по член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО се определя на три месе
ца.

3. Комитетът приема правилник за своята дейност.

Член 12

Мерки по прилагането на разпоредбите

Необходимите мерки за прилагането на разпоредбите от настоящия регламент, включи
телно мерките предвид вземането под внимание на икономическите и техническите пр
омени, се установяват съгласно посочената в член 11, параграф 2 процедура дотолкова, 
доколкото това не предполага несъразмерно увеличение на разходите за сметка на дър
жавите-членки.

Тези мерки се отнасят по-специално до:

а) адаптиране на определенията;

(б) съвкупността от минимални стандарти с оглед изпълнение на основните услов
ия за съпоставимост и представителност на данните;

(в) точните изисквания по отношение на методологията, която следва да се използ
ва;

(г) приспособяване на списъка на елементарните групи, както и установяване и пр
испособяване на подробното описание на съдържанието на елементарните гру
пи, при условие че последните запазят своето съответствие със системата за см
етки ЕSA95 или с всяка друга последваща система.

Член 13

Преразглеждане и изготвяне на доклад

Разпоредбите на настоящия регламент подлежат на преразглеждане след изтичането на
петгодишен период, считано от датата на неговото влизане в сила. В случаите, когато т
ова е необходимо, регламентът се преразглежда въз основа на доклад на Комисията и п
редложение, отправено към Европейския парламент и Съвета.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Офици
ален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички д
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ържави-членки.

Съставено в Брюксел

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ I МЕТОДОЛОГИЯ

1. МЕТОДОЛОГИЧНО РЪКОВОДСТВО И РАБОТНА ПРОГРАМ
А

1.1 В сътрудничество с държавите-членки Комисията (Евростат) изготвя методоло
гично ръководство с описание на методите, използвани на различните етапи н
а изчисление на ППС, включително и методите за изчисляване на липсващата
основна информация и липсващите паритети. Методологичното ръководство с
е преработва при всяка съществена промяна на методологията. С ръководствот
о могат да се въвеждат нови методи с цел подобряване на качеството на данни
те, намаляване на разходите или снижаване на натовареността на подателите н
а данни.

1.2 В сътрудничество с държавите-членки Комисията (Евростат) установява до 31 
октомври всяка година работна програма за следващата календарна година, съ
държаща график за изготвяне и предоставяне на основната изисквана информа
ция за съответната година.

1.3 Годишната работна програма определя формата, под който се подава информа
цията от държавите-членки, както и всички други необходими стъпки с оглед и
зчисляване и публикуване на ППС.

1.4 Основната информация, предоставена съгласно член 1, параграф 2, подлежи на
прераработване, но резултатите от отчетната година се изчисляват въз основа
на разполагаемата информация в съответствие с графика, посочен в член 9. В с
лучаите, когато информацията не е пълна или не е на разположевие към съотве
тната дата, Комисията (Евростат) прави оценка на липсващата основна инфор
мация. 
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2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Елементи на основната информация

За целите на настоящия регламент, елементите на основна информация по член 2 и 4, какт
о и минималната периодичност за подаване на нови данни по тях са установяват както сле
два:

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Минимална периодичн
ост

Стойности на разходите в БВП Всяка година

Действителни и условно начислени наеми Всяка година

Възнаграждение на наети лица Всяка година

Коефициенти за времеви корекции Всяка година

Цени на потребителски стоки и услуги

и съответстващите им символи за представителност

На всеки 3 години1

Цени на средствата за производство На всеки 3 години

Цени на строителните проекти На всеки 3 години

Коефициенти за пространствена корекция На всеки 6 години

1)  Минималната периодичност се отнася до предоставяне на данни за определена група продукти, което е свър
зано с непрекъснат цикъл на проучванията.

2.2 Процедура за получаване на основна информация

След като вземе предвид становищата на държавите-членки, Комисията (Евростат) опреде
ля източниците и подателите на данни, които следва да бъдат използвани за всеки един от
горепосочените елементи на основна информация. Ако Комисията (Евростат) получава ос
новна информация от подател на данни, който не се явява държава-членка, този подател е
освободен от задълженията, посочени в член 5, параграф 1, точки 4 до 13.

3. Средни национални цени

3.1 Без да се накърнява действието на разпоредбите, съдържащи се в член 2, параграф
2, събирането на данни може да се ограничи до едно или две места от икономичес
ката територия. Тези данни могат да се използват за изчисляване на ППС, при усл
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овие че са придружени от съответните коефициенти за пространствена корекция. 
Последните се използват, за да съотнесат данните от изследването в тези райони к
ъм данните, които са представителни за средните стойности на национално ниво.

3.2 Коефициентите за пространствена корекция се предоставят на ниво елементарна г
рупа. Коефициентите не трябва да датират от повече от шест години към отчетния
период на изследването.

4. Годишни средни цени

Без да се накърнява действието на разпоредбите, съдържащи се в член 2, параграф 2, съби
рането на данни може  да се ограничи до определен времеви период. Тези данни могат да
се използват за изчисляване на ППС, при условие че са придружени от съответните коефи
циенти за времеви корекции. Последните се използват, за да се съотнесат данните от изсле
дването към данните, които са представителни за средните годишни стойности.

5. Качество

5.1 Минимални стандарти за основна иформация

5.1.1 Списъкът на позициите, чиито цени следва да бъдат отчетени, се изготвя така, че
да включва позиции, чиито спецификации позволяват да се направи сравнение ме
жду отделните страните.

5.1.2 Списъкът на позициите, чиито цени се отчитат, се изготвя по начин, който позвол
ява на всяка държава-членка да посочи поне една представителна позиция за всяк
а елементарна група, чиято цена да бъде отчетена в поне още една държава-членк
а.

5.1.3 Списъкът на позициите се изготвя с оглед постигането на възможно най-висока с
тепен на равнопредставителност, така че всяка страна да отчита, като минимум, ц
ената на една представителна позиция от всяка елементарна група, като цената на
тази позиция се отчита в поне още една страна. 

5.1.4 Всяка държава-членка отчита цените на позициите съгласно спецификациите в сп
исъка от позиции.

5.1.5 Всяка държава-членка отчита цените на достатъчен брой присъстващи на пазара п
озиции от всяка елементарна група, дори и те да не се считат за представителни за
дадената елементарна група.

5.1.6 Всяка държава-членка подава данни за цените на поне една представителна позиц
ия от всяка елементарна група. Тези представителни позиции се обозначават със с
имвол за представителност. 
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5.1.7 Всяка държава-членка регистрира достатъчен брой цени за всяка позиция, чиято ц
ена се отчита, за да гарантира надеждността на средната цена на тази позиция, кат
о взема предвид структурата на своя пазар.

5.1.8 Подборът на видове търговски точки се осъществява с оглед правилното отразява
не на структурата на вътрешно потребление в съответната държава-членка по отн
ошение на дадената позиция.

5.1.9 Подборът на търговските точки за определен район се осъществява с оглед прави
лното отразяване на структурата на потребление на жителите в този район, както
и наличието на позициите на пазара.

5.1.10 Всяка държава-членка предоставя на Комисията (Евростат) данни за възнагражде
нието на наетите по служебно правоотношение лица на определени работни места
в сектор "Публична администрация" (S 13), съгласно неговото определение в сист
емата от сметки ESA95.

5.1.11 Всяка държава-членка предоставя на Комисията (Евростат) коефициентите за вре
меви корекции, с помощта на които се изчисляват ППС въз основа на отчетените
през определен период цени, които правилно отразяват средното годишно ниво н
а цените.

5.1.12 Всяка държава-членка предоставя на Комисията (Евростат) коефициентите за про
странствена корекция, с помощта на които се изчисляват ППС въз основа на отче
тените в определен район цени, които правилно отразяват средното годишно нив
о на цените.

5.1.13 Всяка държава-членка предоставя на Комисията (Евростат), съгласно приложение
II,  теглата за всяка елементарна група, които отразяват структурата на разходите
в дадената държава-членка през отчетната година. 

5.2 Минимални стандарти за валидиране на резултатите от изследванията на цените

5.2.1 Преди да предостави данните на Комисията (Евростат) всяка държава-членка извъ
ршва проверка на валидността на данните въз основа на:

максималните и минималните цени,•

средната цена и коефициента на изменение,•

броя на позициите във всяка елементарна група, чиято цена се отчита,•

броя на представителните позиции във всяка елементарна група, чиято цена се•
отчита,

броя на регистрираните цени за всяка позиция.•
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5.2.2 Комисията (Евростат) предоставя на държавите-членки одобрено електронно пос
обие, съдържащо алгоритмите, необходими за целите на точка 5.2.1.

5.2.3 Преди приключване на обработката на резултатите от изследванията, Комисията (
Евростат) извършва съвместно с държавите-членки проверка на тяхната валиднос
т, като се основава на следните показатели: 

За всяка елементарна група, 

броя на позициите, чиито цени са отчетени във всяка страна;–

броя на позициите, обозначени със символ за представителност за всяка стра–
на;

индекса на ценово равнище; –

резултатите от предходни изследвания за същите елементарни групи;–

показателите за ценовите равнища от гледна точка на ППС за всяка страна.–

За всяка позиция,

Броя на регистрираните цени във всяка страна;–

Коефициентите на изменение на:–

(i) средните цени в национална парична единица

(ii) индексите на ценово равнище от гледна точка на ППС

(iii) индексите на ценово равнище от гледна точка на ППС за всяка страна. 

5.2.4 Преди приключването на обработката на резултатите относно ППС, Комисията (Е
вростат) извършва проверка на тяхната валидност, като се основава на следните п
оказатели:

На ниво общ БВП и неговите основни агрегати

Съответствие между стойностите на разходите в БВП и оценките за населен–
ието, от една страна, и публикуваните данни, от друга;

Сравнение между настоящите и предходните данни относно индексите на фи–
зически обем на глава от населението;

Сравнение между настоящите и предходните данни относно индексите на це–
ново равнище;
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На ниво елементарна група

Сравнение между настоящите и предходните данни относно претеглените ст–
ойности на съставните части на БВП;

Оценки за липсващи данни, когато това е необходимо.–

5.3 Докладване  и оценка

5.3.1 Всяка държава-членка поддържа документация, в която изчерпателно се описва на
чина, по който настоящият регламент се прилага. Тази документация се предостав
я на разположение на Комисията (Евростат) и останалите държави-членки.

5.3.2 Във всяка държава-членка процесът на определяне на ППС се оценява от Комисия
та (Евростат) поне веднъж на всеки шест години. Оценките, които са планирани н
а годишен принцип и са включени в годишната работна програма, се отнасят до с
пазването на настоящия регламент. Въз основа на оценката Комисията (Евростат) 
изготвя доклад.

5.3.3 Съгласно член 7, параграф 3 непосредствено след приключване на изследването н
а потребителските цени всяка държава-членка представя на Комисията (Евростат) 
доклад, който предоставя информация относно начина на провеждане на изследва
нето. Комисията (Евростат) предава на всяка държава-членка резюме на тези докл
ади.

6. Процедура за изследванията на потребителските цени

6.1 Държавите-членки провеждат изследванията на потребителските цени съгласно ра
ботната програма.

6.2 За всяко изследване Комисията (Евростат) подготвя списък на позициите, предме
т на изследването, въз основа на направените от всяка държава-членка  предложен
ия за всяка елементарна група.

6.3 Комисията (Евростат) предоставя, наред със списъка на позициите, превод на вси
чки официални езици на всички спецификации във всеки списък.

7. Процедура на изчисление

7.1 Изчисление на двустранните паритети на ниво елементарна група

а) Изчислението на многостранните паритети на ниво елементарна група по метода EKS 
(Èltetò-Köves-Szulc) се основава на матрица от двустранни паритети за всяка двойка участв
ащи страни.



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

BG 22 BG

б) Изчислението на двустранните паритети се извършва въз основа на наблюдаваните цен
и на основните позиции и съответстващите им символи за представителност.

в) Средните изследвани цени за всяка позиция се изчисляват като проста средноаритметич
на на регистрираните цени за тази позиция.

г) Средната годишна цена на национално ниво се изчислява, когато това е необходимо, въ
з основа на получената от изследването средна цена, като се използват съответните коефи
циенти за времева и пространствена корекция.

д) В случаите, когато това е възможно, впоследствие се изчисляват съотношенията и обра
тните съотношения на средните коригирани цени за всяка позиция и за всяка двойка участ
ващи страни.

е) Когато това е възможно, впоследствие се изчисляват ППС за всички двойки участващи
страни и за всяка елементарна група. За всяка двойка участващи страни ППС се изчислява
т като среднопретеглена геометрична на

средногеометричната на съотношенията между цените за посочените като пред•
ставителни и за двете страни позиции; 

средногеометричната на съотношения между цените на позициите, които са пр•
едставителни за първата страна, но не и за втората; 

средногеометричната на съотношенията между цените на позициите, които са•
представителни за втората страна, но не и за първата; 

като се използват тегла, които отразяват относителната представителност на всички позиц
ии, чиято цена се отчита от двете страни.

7.2 Изчисляване  на липсващи двустранни паритети

Ако за една от елементарните групи двустранните ППС не могат да бъдат изчислени, липс
ващите двустранни паритети трябва да бъдат определени, като се използва стандартната п
роцедура за изчисляване на средната геометрична от паритетите, получени непряко посре
дством трети страни. Ако след прилагането на тази процедура за  оценка, матрицата на дв
устранните ППС на ниво елементарна група все още съдържа липсващи стойности, изчис
ляването на многостранните паритети по метода ЕKS не е възможно за страните, за които
липсват двустранни ППС. Комисията (Евростат) изчислява липсващите паритети "EKS", к
ато използва за отправна точка ППС от подобни елементарни групи или други подходящи
методи за оценка.

7.3 Изчисляване на двустранни паритети на ниво агрегати

а) Изчисляването на двустранните паритети на определено ниво на агрегиране на национа
лните сметки се извършва, като се използват паритетите “EKS” (вж. параграф 7.4.), както
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и стойностите на разходите в БВП, които се отнасят за основните елементарни групи.

б) След това паритетът за избраното равнище на агрегиране се изчислява по метода на Лас
перс като средна аритметична на паритетите за основните елементарни групи, която се пр
етегля с относителните проценти (или номинални стойности) за втората страна от всяка д
войка участващи страни.

в) След това паритетът за избраното равнище на агрегиране се изчислява  по метода на Па
аш като средна хармонична на паритетите на основните елементарни групи, която се прет
егля с относителните проценти (или номинални стойности) за първата страна от всяка дво
йка участващи страни.

г) След това паритетът за избраното равнище на агрегиране се изчислява по метода на Фи
шер като средна геометрична на установените за всяка двойка участващи страни паритети
по методите на Ласперс и Пааш.

7.4 Изчисление на  многостранни транзитивни ППС

Изчислението на многостранните транзитивни паритети се извършва както на ниво елеме
нтарна група, така и на всяко друго ниво на агрегиране, като се използва метода “EKS”, ос
новаващ се на пълната матрица от паритети по метода на Фишер между всяка двойка учас
тващи страни, а именно:

( ) stz

is

it
s

z

i
t

F
FEKS ,

1

,
1

∀= ∏
=

където: stEKS обозначава паритета EKS между страната s и страната t;

stF обозначава паритета по Фишер между страната s и страната t;

z обозначава броя участващи страни.

8. Предаване на данните

8.1 Комисията (Евростат) предоставя на държавите-членки модели за електронно пре
даване на основната информация, необходима за изчисляването на ППС.

8.2 Държавите-членки предават основната информация на Комисията (Евростат) в съ
ответствие с моделите.

9. публикуване

В допълнение към разпоредбите, съдържащи се в член 9, параграф 2, Комисията (Евроста
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т) публикува резултатите в по-подробен вид след съгласуване с държавите-членки.

10. Коригиране на грешки

10.1 В случай че една от държавите-членки открие грешка, тя незабавно и по своя ини
циатива подава на Комисията (Евростат) съответната правилна основна информац
ия. Държавата-членка информира също така Комисията (Евростат) при всяко под
озрение за неправилно прилагане на процедурата за изчисление. 

10.2 След като дадена грешка, допусната от държава-членка или Комисията (Евроста
т), бъде доведена до знанието на Комисията (Евростат), Комисията (Евростат) ин
формира държавите-членки за това и преизчислява ППС в срок от един месец.

10.3 Ако откритите грешки водят до промяна от поне 0.5 процентен пункт на БВП на г
лава от населението, изразен в ППС, в една от държавите-членки, Комисията (Евр
остат) публикува корекция във възможно най-кратък срок, освен ако подобни гре
шки не са открити след като са изтекли три месеца от публикуването на резултати
те.

10.4 В случаите, когато е налице грешка, отговорната администрация предприема мерк
и за предотвратяването на подобни пропуски в бъдеще. 

10.5 Ревизиите на стойностите на разходите в БВП или на оценките за населението, из
вършени 21 месеца след края на отчетната година, не налагат коригиране на резул
татите относно ППС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II Елементарни групи, така както са дефинирани в член 3

ВН Описание

№

РАЗХОДИ ЗА ЛИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

Хранителни продукти

Хляб и зърнени храни [COICOP 01.1.1]

1 Ориз

2 Други тестени храни, брашно и други зърнени продукти

3 Хляб

4 Други хлебни произведения

5 Макаронени изделия

Месо[COICOP 01.1.2]

6 Говеждо и телешко

7 Свинско

8 Агнешко, овнешко и козе

9 Птиче месо

10 Други меса и карантии

11 Деликатеси и други продукти на месна основа

Риба и морски дарове[COICOP 01.1.3]

12 Прясна, охладена и замразена риба и пресни, охладени и замразени морски дарове
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13 Консерви от риба и морски дарове

Мляко, сирене и яйца[COICOP 01.1.4] 

14 Прясно мляко

15 Консервирано мляко и други млечни произведения

16 Сирене

17 Яйца и продукти на основата на яйца

Растителни масла и мазнини[COICOP 01.1.5]

18 Масло

19 Маргарин

20 Други хранителни растителни масла и мазнини

Плодове[COICOP 01.1.6]

21 Пресни и охладени плодове

22 Замразени, консервирани или обработени плодове или плодови продукти

Зеленчуци[COICOP 01.1.7]

23 Пресни и замразени зеленчуци с изключение на картофи

24 Пресни и охладени картофи

25 Замразени, консервирани или обработени зеленчуци или зеленчукови продукти

Захар, конфитюр, мед, шоколад и сладкарски изделия[COICOP 01.1.8]

26 Захар

27 Конфитюри, мармалади и мед

28 Захарни изделия, шоколад и други изделия на основата на какао

29 Сладолед, млечен сладолед и плодов сладолед

Хранителни продукти, некласифицирани другаде [COICOP 01.1.9]

30 Хранителни продукти, некласифицирани другаде

Безалкохолни напитки

Кафе, чай и какао[COICOP 01.2.1]
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31 Кафе, чай и какао

Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове[COICOP 01.2.2]

32 Минерални води

33 Безалкохолни  и концентрирани напитки

34 Плодови и зеленчукови сокове

АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЮТЮН И НАРКОТИЦИ

Алкохолни напитки

Алкохол [COICOP 02.1.1]

35 Алкохол

Вино[COICOP 02.1.2]

36 Вино

Бира[COICOP 02.1.3]

37 Бира

Тютюн

Тютюн[COICOP 02.2.0]

38 Тютюн

Наркотици

Наркотици[COICOP 02.3.0]

39 Наркотици

ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ

Облекло

Платове за облекло[COICOP 03.1.1]

40 Платове за ушиване на дрехи

Дрехи[COICOP 03.1.2]

41 Мъжко облекло

42 Дамско облекло
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43 Детско и бебешко облекло

Други артикули и аксесоари за облекло[COICOP 03.1.3]

44 Други артикули и аксесоари за облекло

Почистване, поправка и вземане под наем на облекло[COICOP 03.1.4]

45 Почистване, поправка и вземане под наем на облекло

Обувки

Различни видове обувки [COICOP 03.2.1]

46 Мъжки обувки

47 Дамски обувки

48 Детски и бебешки обувки

Поправка и вземане под наем на обувки [COICOP 03.2.2]

49 Поправка и вземане под наем на обувки

ЖИЛИЩЕ, ВОДА, ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ДРУГИ ГОРИВА

Действителни наеми за жилище

Действителни наеми за жилище[COICOP 04.1.1 и 04.1.2]

50 Действителни наеми за жилище

Добавени разходи за наеми на жилище

Условно начислени наеми на жилище[COICOP 04.2.1 и 04.2.2]

51 Условно начислени наеми за жилище

Поддръжка и поправка на жилище

Материали за поддръжка и поправка на жилище[COICOP 04.3.1]

52 Материали за поддръжка и поправка на жилище

Услуги за поддръжка и поправка на жилище[COICOP 04.3.2]

53 Услуги за поддръжка и поправка на жилище

Разходи за водоснабдяване и други произтичащи разходи за жилището

Разходи за водоснабдяване[COICOP 04.4.1]
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54 Разходи за водоснабдяване

Разни услуги, отнасящи се до жилището[COICOP 04.4.2, 04.4.3 и 04.4.4]

55 Разни услуги отнасящи се до жилището

Електричество, газ и други горива

Електричество[COICOP 04.5.1]

56 Електричество

Газ[COICOP 04.5.2]

57 Газ

Течни горива[COICOP 04.5.3]

58 Течни горива

Твърди горива[COICOP 04.5.4]

59 Твърди горива

Отопление[COICOP 04.5.5]

60 Отопление

ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ НА ДОМАКИНСТВОТО И ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА
ДОМА

Мебели, уреди за обзавеждане, килими и други подови настилки

Мебели и уреди за обзавеждане[COICOP 05.1.1]

61 Кухненски мебели

62 Мебели за спалня

63 Мебели за хол и трапезария

64 Други мебели и уреди за обзавеждане

Килими и други подови настилки[COICOP 05.1.2]

65 Килими и други подови настилки

Поправка на мебели, на уреди за обзавеждане и подови настилки[COICOP 05.1.3]

66 Поправка на мебели, на уреди за обзавеждане и подови настилки
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Текстилни домакински стоки

Текстилни домакински стоки[COICOP 05.2.0]

67 Текстилни домакински стоки

Домакински уреди

Големи домакински уреди-електрически или не[COICOP 05.3.1]

68 Големи домакински уреди-електрически или не

Малки електрически домакински уреди[COICOP 05.3.2]

69 Малки електрически домакински уреди

Поправка на домакински уреди[COICOP 05.3.3]

70 Поправка на домакински уреди

Стъклени изделия, кухненска посуда и домакински прибори

Стъклени изделия, кухненска посуда и домакински прибори[COICOP 05.4.0]

71 Стъклени изделия, кухненска посуда и домакински прибори

Инструменти и оборудване за дома и градината

Големи инструменти и апаратура[COICOP 05.5.1]

72 Големи инструменти и апаратура

Малки инструменти и различни принадлежности[COICOP 05.5.2]

73 Малки инструменти и различни принадлежности

Стоки и услуги за обичайно поддържане на дома

Нетрайни стоки за домакинството[COICOP 05.6.1]

74 Нетрайни стоки за домакинството

Услуги за прислуга и услуги за домакинството[COICOP 05.6.2]

75 Услуги за прислуга

76 Услуги за домакинството

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Медицински препарати, уреди и оборудване
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Фармацевтични средства[COICOIP 06.1.1]

77 Фармацевтични средства

Други медицински препарати[COICOP 06.1.2]

78 Други медицински препарати

Терапевтични средства и оборудване[COICOP 06.1.3]

79 Терапевтични средства и оборудване

Амбулаторно обслужване

Медицинско обслужване[COICOP 06.2.1]

80 Медицинско обслужване

Dental services [COICOP 06.2.2]

81 Зъболекарски услуги

Парамедицинско обслужване[COICOP 06.2.3]

82 Парамедицинско обслужване

Болнични услуги

Болнични услуги[COICOP 06.3.0]

83 Болнични услуги

ТРАНСПОРТ

Покупка на коли

Автомобили[COICOP 07.1.1

84 Автомобили с дизелов двигател

85 Автомобили с бензинов двигател с мощност по-малка от 1200 куб.см

86 Автомобили с бензинов двигател с мощност от 1200 до 1699 куб.см

87 Автомобили с бензинов двигател с мощност от 1700 до 2999 куб.см

88 Автомобили с бензинов двигател с мощност от и над 3000 куб.см

Мотоциклети[COICOP 07.1.2]

89 Мотоциклети
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Велосипеди[COICOP 07.1.3]

90 Велосипеди

Превозни средства с животинска тяга[COICOP 07.1.4]

91 Превозни средства с животинска тяга

Употреба на лични превозни средства

Резервни части и принадлежности за лични превозни средства[COICOP 07 2.1]

92 Резервни части и принадлежности за лични превозни средства

Горива и масла за лични превозни средства[COICOP 07.2.2]

93 Горива и масла за лични превозни средства

Поддръжка и поправка на лични превозни средства[COICOP 07.2.3]

94 Поддръжка и поправка на лични превозни средства

Други услуги, отнасящи се до личните превозни средства[COICOP 07.2.4]

95 Други услуги, отнасящи се до личните превозни средства

Транспортни услуги

Превозване на пътници с влак[COICOP 07.3.1]

96 Превозване на пътници с влак

Превозване на пътници по пътна мрежа[COICOP 07.3.2]

97 Превозване на пътници по пътна мрежа

Превозване на пътници със самолет[COICOP 07.3.3]

98 Превозване на пътници със самолет

Превозване на пътници по море и вътрешни плавателни пътища[COICOP 07.3.4]

99 Превозване на пътници по море и вътрешни плавателни пътища

Комбиниран превоз на пътници[COICOP 07.3.5]

100 Комбиниран превоз на пътници

Други закупени транспортни услуги[COICOP 07.3.6]

101 Други закупени транспортни услуги
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КОМУНИКАЦИИ

Пощенски  услуги

Пощенски услуги[COICOP 08.1.0]

102 Пощенски  услуги

Телефонно и телефакс оборудване

Телефонно и телефакс оборудване[COICOP 08.2.0]

103 Телефонно и телефакс оборудване

Телефонни и телефакс услуги

Телефонни и телефакс услуги[COICOP 08.3.0]

104 Телефонни и телефакс услуги

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА

Аудиовизуално, фотографско и компютърно оборудване

Апаратура за приемане, запис и възпроизвеждане на звук и картини[COICOP 09.1.1]

105 Апаратура за приемане, запис и възпроизвеждане на звук и картини

Фотографска и кинематографска апаратура и оптически инструменти[COICOP 09.1.2]

106 Фотографска и кинематографска апаратура и оптически инструменти

Компютърно оборудване [COICOP 09.1.3]

107 Компютърно оборудване

Информационни носители [COICOP 09.1.4]

108 Предварително записани информационни носители

109 Незаписани информационни носители

Поправка на аудиовизуално, фотографско и компютърно оборудване [COICOP 09.1.5]

110 Поправка на аудиовизуално, фотографско и компютърно оборудване

Други важни дълготрайни стоки за развлечение и култура

Дълготрайни стоки  за развлечения извън дома [COICOP 09.2.1]

111 Дълготрайни стоки за развлечения извън дома
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Музикални инструменти и дълготрайни стоки за домашни развлечения [COICOP 09.2.2]

112 Музикални инструменти и дълготрайни стоки за домашни развлечения

Поддръжка и поправка на други дълготрайни стоки  за развлечения и култура [COICOP 09.2.3]

113 Поддръжка и поправка на други дълготрайни стоки за развлечения и култура

Други принадлежности и оборудване за развлечения, градини и домашни животни

Игри, играчки и хобита[COICOP 09.3.1

114 Игри, играчки и хобита

Оборудване за спорт, къмпинг и развлечения на открито[COICOP 09.3.2]

115 Оборудване за спорт, къмпинг и развлечения на открито

Градини, растения и цветя[COICOP 09.3.3]

116 Градини, растения и цветя

Домашни любимци и отнасящи се до тях продукти[COICOP 09.3.4]

117 Домашни любимци и продукти за тях

Ветеринарни и други услуги за домашни любимци [COICOP 09.3.5]

118 Ветеринарни и други услуги за домашни любимци

Услуги за развлечения и култура

Услуги за развлечения и спорт [COICOP 09.4.1]

119 Услуги за развлечения и спорт

Услуги за културни развлечения [COICOP 09.4.2]

120 Фотографски услуги

121 Други услуги за културни развлечения

Хазартни игри [COICOP 09.4.3]

122 Хазартни игри

Вестници, книги и канцеларски материали

Книги [COICOP 09.5.1]

123 Книги
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Вестници и периодични издания [COICOP 09.5.2] 

124 Вестници и периодични издания

Различни видове печатни материали, канцеларски материали и пособия за рисуване [COICOP 09 
5.3 и 09.5.4] 

125 Различни видове печатни материали, канцеларски материали и пособия за рисуване

Туристически пакети

Туристически пакети [COICOP 09.6.0]

126 Туристически пакети

ОБРАЗОВАНИЕ

Предучилищно и начално образование

Предучилищно и начално образование[COICOP 10.1.0]

127 Предучилищно и начално образование

Средно образование

Средно образование[COICOP 10.2.0]

128 Средно образование

Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше [COICOP 10.3.0]

129 Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

Висше образование

Висше  образование [COICOP 10.4.0]

130 Висше образование

Образование, несъответстващо на определено ниво

Образование, несъответстващо на определено ниво [COICOP 10.5.0]

131 Образование, несъответстващо на определено ниво

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

Услуги по обществено хранене
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Ресторанти, кафенета и други подобни заведения [COICOP 11.1.1]

132 Ресторантьорски услуги независимо от типа заведение

133 Питейни заведения, барове, кафенета, чайни и други подобни заведения

Столови [COICOP 11.1.2]

134 Столови

Услуги по краткосрочно настаняване

Услуги по краткосрочно настаняване [COICOP 11.2.0]

135 Услуги по краткосрочно настаняване

РАЗНИ СТОКИ И УСЛУГИ

Лична хигиена и разкрасяване

Фризьорски салони и салони за красота [COICOP 12.1.1]

136 Фризьорски салони и салони за красота

Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване [COICOP 12.1.2]

137 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване

Други уреди, артикули и изделия за лична хигиена и разкрасяване [COICOP 12.1.3]

138 Други уреди, артикули и изделия за лична хигиена и разкрасяване

Проституция

Проституция [COICOP 12.2.0]

139 Проституция

Лични вещи, некласифицирани другаде

Ювелирни и бижутерски изделия, часовници [COICOP 12.3.1]

140 Ювелирни и бижутерски изделия, часовници

Други лични вещи [COICOP 12.3.2]

141 Други лични вещи

Социална защита

Социална защита [COICOP 12.4.0]
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142 Социална защита

Застраховки

Застраховки [COICOP 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4 and 12.5.5]

143 Застраховки

Финансови услуги, некласифицирани другаде

Косвено измерени услуги на финансови посредници (ФИЗИМ) [COICOP 12.6.1]

144 ФИЗИМ

Други финансови услуги, некласифицирани другаде [COICOP 12.6.2]

145 Други финансови услуги, некласифицирани другаде

Други услуги, некласифицирани другаде

Други услуги, некласифицирани другаде [COICOP 12.7.0]

146 Други услуги, некласифицирани другаде

САЛДО НА РАЗХОДИТЕ НА РЕЗИДЕНТИ В ЧУЖБИНА И РАЗХОДИТЕ НА НЕРЕЗИДЕ
НТИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ

Крайни потребителски разходи на домакинства, резиденти в останалата част на света

Крайни потребителски разходи на домакинства, резиденти в останалата част на света

147 Крайни потребителски разходи на домакинства, резиденти в останалата част на света

Крайни потребителски разходи на домакинства, нерезиденти на икономическата територия

Крайни потребителски разходи на домакинства, нерезеденти на  икономическата територия

148 Крайни потребителски разходи на домакинствата,  нерезиденти на икономическата територия

РАЗХОДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА НЕТЪРГОВСКИТЕ
ИНСТИТУЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМАКИНСТВАТА (НТИОД)

ЖИЛИЩЕ

Жилище

Жилище [COPNI 01.0.0]

149 Жилище
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Здравеопазване

Здравеопазване [COPNI 02.1.1 до 02.6.0]

150 Здравеопазване

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА

Развлечения и култура

Развлечения и култура [COPNI 03.1.0 и 03.2.0]

151 Развлечения и култура

ОБРАЗОВАНИЕ

Образование

Образование [COPNI 04.1.0 до 04.7.0]

152 Образование

СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Социална защита

Социална защита [COPNI 05.1.0 и 05.2.0]

153 Социална защита

ДРУГИ УСЛУГИ

Други услуги

Други услуги [COPNI 06.0.0 до 09.2.0]

154 Други услуги

РАЗХОДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТ
О

ЖИЛИЩЕ

Жилище

Жилище
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155 Жилище

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Помощи и възстановени разходи

Медицински средства, уреди и оборудване

156 Фармацевтични средства

157 Други медицински средства

158 Терапевтични средства и оборудване

Здравни услуги

159 Амбулаторно обслужване

160 Амбулаторно зъболекарско обслужване

161 Амбулаторно парамедицинско обслужване

162 Болнични услуги

Здравни услуги

Възнаграждения на наети лица

163 Лекари

164 Медицински сестри и друг медицински персонал

165 Немедицински персонал

Междинно потребление

166 Фармацевтични средства

167 Други медицински стоки

168 Терапевтични уреди и оборудване

169 Междинно потребление, некласифицирано другаде

Брутен опериращ излишък

170 Брутен опериращ излишък

Нето данъци върху производството

171 Нето данъци върху производството
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Приходи  от продажби

172 Приходи от продажби

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА

Развлечения и култура

Развлечения и култура

173 Развлечения и култура

ОБРАЗОВАНИЕ

Помощи за образование и възстановени разходи

Помощи за образование и възстановени разходи

174 Помощи за образование и възстановени разходи

Производство на образователни услуги

Възнаграждения на наети лица

175 Предучилищно и начално образование

176 Средно образование

177 Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

178 Висше образование

Междинно потребление

179 Междинно потребление

Брутен опериращ излишък

180 Брутен опериращ излишък

Нето данъци върху производството

181 Нето данъци върху производството

Приходи от продажби

182 Приходи от продажби

СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Социална защита
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Социална защита

183 Социална защита

РАЗХОДИ ЗА КОЛЕКТИВНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

КОЛЕКТИВНИ УСЛУГИ

Колективни услуги

Възнаграждения на наети лица

184 Възнаграждения на наети лица (колективни услуги в областта на отбраната)

185 Възнаграждения на наети лица (колективни услуги извън областта на отбраната)

Междинно потребление

186 Междинно потребление (колективни услуги в областта на отбраната)

187 Междинно потребление (колективни услуги извън областта на отбраната)

Брутен опериращ излишък

188 Брутен опериращ излишък (колективни услуги в областта на отбраната)

Нето данъци върху производството

189 Нето данъци върху производството (колективни услуги в областта на отбраната)

Приходи от продажби

190 Приходи от продажби (колективни услуги в областта на отбраната)

РАЗХОДИ ЗА БРУТНО ОБРАЗУВАНЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛ

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Изделия и оборудване от метал

Изделия на металообработващата промишленост, с изключение на машини и оборудване [CPA 
28.11 до 28.75]

191 Изделия на металообработващата промишленост, с изключение на машини и оборудване

Машини с общо предназначение [CPA 29.11 to 29.24]
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192 Двигатели и турбини, помпи и компресори

193 Други машини с общо предназначение

Машини със специално предназначение [CPA 29,31 до 29,72]

194 Машини за селското и горското стопанство

195 Машинни инструменти

196 Машини за металургията, минно-добивната и строителната промишленост

197 Машини за хранително-вкусовата промишленост

198 Машини за текстилната и кожената промишленост

199 Други машини със специално предназначение

Електрическо и оптическо оборудване [CPA 30.01 до 33.50]

200 Офис машини

201 Компютри и друго информационно оборудване

202 Електрически машини и уреди

203 Радио-, телевизионно и комуникационно оборудване и уреди

204 Медицински, измервателни и оптически инструменти, часовници

Други промишлени изделия, некласифицирани  другаде [CPA 36.11 до 36.63]

205 Други промишлени изделия, некласифицирани другаде

Транспортно оборудване

Оборудване за пътен транспорт [CPA 34.10 до 34.30 и 35.41 до 35.50]

206 МПС, ремаркета и полу-ремаркета

207 Друго оборудване за пътен транспорт

Друго транспортно оборудване [CPA 35.11 до 35.30]

208 Кораби, лодки, параходи, влекачи, плаващи платформи, платформи за нефтени сондажи

209 Локомотиви и подвижен състав

210 Летателни апарати, хеликоптери и друго въздухоплавателно оборудване

СТРОИТЕЛСТВО



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

BG 43 BG

Жилищно строителство

Еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради [CPA раздел 45]

211 Еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради

Многофамилни жилищни сгради [CPA раздел 45]

212 Многофамилни жилищни сгради

Нежилищни сгради

Селскостопански  сгради [CPA раздел 45]

213 Селскостопански сгради

Промишлени сгради и складове [CPA раздел 45]

214 Промишлени сгради и складове

Търговски  сгради [CPA раздел 45]

215 Търговски сгради

Други нежилищни сгради [CPA раздел 45]

216 Други нежилищни сгради

Гражданско строителство

Транспортни инфраструктури [CPA раздел 45]

217 Транспортни инфраструктури

Тръбопроводи, съобщителни и енергийни мрежи [CPA раздел 45]

218 Тръбопроводи, съобщителни и енергийни мрежи

Друго гражданско строителство [CPA раздел 45]

219 Друго гражданско строителство

ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ

Други изделия

Изделия на селското и  горското стопанство, рибарството и аквакултурата [CPA раздели 01, 
02 и 05]

220 Изделия на селското и горското стопанство, рибарството и аквакултурата
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Софтуеър [CPA 72.20]

221 Софтуеър

Други изделия  некласифицирани другаде [CPA некласифицирани другаде.]

222 Други изделия, некласифицирани другаде

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ И ПРИДОБИВАНЕ МИНУС НАМАЛЕНИЕ
НА ЦЕННОСТИ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ

Изменение на запасите

Изменение на запасите

223 Изменение на запасите

ПРИДОБИВАНЕ МИНУС НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕННОСТИ

Придобиване минус намаление на ценности

Придобиване минус намаление на ценности

224 Придобиване минус намаление на ценности

ТЪРГОВСКИ БАЛАНС

ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ

Износ на стоки

Износ на стоки за ЕС и институциите на ЕС

225 Износ на стоки за държавите-членки на ЕС

226 Износ на стоки за институциите на ЕС

Износ на стоки за трети страни и международни организации

227 Износ на стоки за трети страни и международни организации

Износ на услуги

Износ на услуги за ЕС и институциите на ЕС
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228 Износ на услуги за държавите-членки на ЕС

229 Износ на услуги за институциите на ЕС

Износ на услуги за трети страни и международни организации

230 Износ на услуги за трети страни и международни организации

ВНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ

Внос на стоки

Внос на стоки от ЕС и институциите на ЕС

231 Внос на стоки от държавите-членки на ЕС

232 Внос на стоки от институциите на ЕС

Внос на стоки от трети страни и международни организации

233 Внос на стоки от трети страни и международни организации

Внос на услуги

Внос на услуги от ЕС и институциите на ЕС

234 Внос на услуги от държавите-членки на ЕС

235 Внос на услуги от институциите на ЕС

Внос на услуги от трети страни и международни организации

236 Внос на услуги от трети страни и международни организации
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

NAME OF THE PROPOSAL1.

Regulation of the European Parliament and of the Council establishing common rules for 
the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation 
and dissemination

ABM / ABB FRAMEWORK2.

Policy Areas concerned and associated Activities:

Title 01: Economic and Financial Affairs: Economic and monetary union (204)

Title 13: Regional Policy: European regional development fund and other regional 
interventions (1603), Cohesion fund (1604)

Title 26: Administration: Personnel policy and management, Pensions management

Title 27: Budget: Budgetary policy

Title 29: Statistics: Production of statistical information (3403)

BUDGET LINES3.

Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines 3.1.
(ex- B..A lines)) including headings:

29.01.01 Expenditure related to staff in active employment of ‘Statistics’ policy area

29 01 02 External staff and other management expenditure in support of ‘Statistics’
policy area

29.02.01 Statistical information policy

Duration of the action and of the financial impact:3.2.

The proposal does not foresee a termination of the action. Grants for Members States are 
limited to five years: 2007-2011 with the exception for actions needed in establishing the 
correction coefficients that are applied to the remuneration and pensions in EC (Art 64. 
of Staff Regulation). 

Budgetary characteristics:3.3.
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13 Expenditure that does not fall under Chapter 1 of the Title 29 concerned.
14 Expenditure within 29.1.04.

Budget line Type of expenditure New EFTA 
contribution

Contributions 
from applicant 

countries

Heading in 
financial 

perspective

29.01.01 Non-
comp

Non-
Diff

NO NO NO No 3

29 01 02 Non-
comp

Non-
Diff

NO NO NO No 3

29.02.01 Non-
comp

Diff NO YES NO No 3

SUMMARY OF RESOURCES4.

Financial Resources4.1.

The financial implications given is this statement are indicative, i.e. the resources and 
budget needed for the work under the Purchasing Power Parity regulation are included in 
the five year statistical programmes of the Commission (currently Decision no 
2367/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on 
the Community statistical programme 2003 to 2007, OJ L358, p. 1.) The financial 
statement of the PPP regulation shows the amount of resources that the Purchasing 
Power Parities require from the total of ‘Statistics’ policy.

Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)4.1.1.
EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type Section 
no.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Operational expenditure13

Commitment 
Appropriations (CA)

8.1 a 5.180 3.615 3.315 3.315 3.315 1.965 1.965 22.670

Payment Appropriations 
(PA)

b 1.680 5.005 3.405 3.315 3.315 3.315 1.965 22.000

Administrative expenditure within reference amount14

Technical & 
administrative assistance 
(NDA)

8.2.4 c 0

TOTAL REFERENCE AMOUNT
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15 Expenditure within 29.1.01 and 29.1.02

Commitment 
Appropriations

A+c 5.180 3.615 3.315 3.315 3.315 1.965 1.965 22.670

Payment 
Appropriations

B+c 1.680 5.005 3.405 3.315 3.315 3.315 1.965 22.000

Administrative expenditure not included in reference amount15

Human resources and 
associated expenditure 
(NDA)

8.2.5 d 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 7.560

Administrative costs, other 
than human resources and 
associated costs, not 
included in reference 
amount (NDA)

8.2.6 e 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.700

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including 
cost of Human 
Resources

A+c+
d+e

6.360 4.795 4.495 4.495 4.495 3.145 3.145 30.930

TOTAL PA including 
cost of Human 
Resources

B+c+
d+e

2.860 6.185 4.585 4.495 4.495 4.495 3.145 27.115

Co-financing details

The Commission will finance the implementation of the PPP Regulation via grants 2007-
2011.

The co-financing is an hypothetical estimate based on the required amount of resources 
assuming that the NSIs expend the whole budgeted grant amounts (see table 8.1) and the 
NSIs has to finance a minimum of 30% of eligible costs of the grants by themselves. 

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

NSIs of the Member 
States

f 1.191 0.628 0.628 0.628 0.628 1.978 1.978 7.659

TOTAL CA including co-
financing

a+c+d
+e+f

7.551 5.423 5.123 5.123 5.123 5.123 5.123 38.589

Compatibility with Financial Programming4.1.2.

ý Proposal is compatible with existing financial programming.

¨ Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial 



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

BG 49 BG

16 See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

perspective.

¨ Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional 
Agreement16 (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

Financial impact on Revenue4.1.3.

ý Proposal has no financial implications on revenue

¨ Proposal has financial impact

Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail 4.2.
under point 8.2.1.

Annual requirements 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total number of 
human resources

10 10 10 10 10 10 10

CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES5.

Details of the context of the proposal are given in the Explanatory Memorandum.

Need to be met in the short or long term5.1.

To meet the data needs of the Commission policies, particularly in the area of regional 
policy

Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other 5.2.
financial instruments and possible synergy

Without Community involvement, these statistics would not be produced

Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the 5.3.
ABM framework

To guarantee continuous annual production of Purchasing Power Parities for every 
Member State

Method of Implementation (indicative)5.4.

Centralised Management by the Commission

MONITORING AND EVALUATION6.
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Monitoring system6.1.

The implementation of the Regulation will be monitored using standardised reports that 
describe national methods and practices. The reports will be done at six years intervals. 
Country reports are assessed by the Commission. 

The PPP price surveys are also monitored continuously. The NSIs submit to the 
Commission a survey report after each survey.

The implementation of the Regulation and possible technical changes will be done in a 
Comitology procedure foreseen in article 11 of the Regulation.

Evaluation6.2.

Ex-ante evaluation6.2.1.

The Regulation proposal is continuation of existing actions, currently done on a voluntary 
basis by the Member States 

Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from 6.1.2.
similar experiences in the past)

N/A

Terms and frequency of future evaluation6.1.3.

The provisions of the Regulation shall be reviewed five years after the date of its entry 
into force and revised, if appropriate, on the basis of a report transmitted to the European 
Parliament and the Council and a proposal from the Commission.

ANTI-FRAUD MEASURES7.

A revised system of internal management and control was put in place following the 
Commission’s Reform initiative on financial management. This system included a 
reinforced internal audit capacity.

Annual monitoring of progress with implementation of the Commission’s Internal Control 
Standards is designed to give assurance on the existence and functioning of procedures 
for prevention and detection of fraud and irregularities.

New rules and procedures have been adopted for the principal budgetary process: calls 
for tenders, grants, commitments, contracts and payments.
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DETAILS OF RESOURCES8.

Objectives of the proposal in terms of their financial cost8.1.

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of 
Objectives, actions and 

outputs should be 
provided)

Type of 
output

Av. 
Cost

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
output

s

Total 
cost

No. 
output

s

Total 
cost

No. 
output

s

Total 
cost

No. 
output

s

Total 
cost

No. 
output

s

Total 
cost

No. 
output

s

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

OPERATIONAL 
OBJECTIVE No. 1 –
Production of statistics on 
PPPs and the 
implementation of the 
PPP Regulation

Subvention to Member 
States NSIs

Grants 0.063 27 2.780 27 1.465 27 1.465 27 1.465 27 1.465 3 0.115 3 0.115 141 8.870

OPERATIONAL 
OBJECTIVE No. 2 –
Statistical support for 
Eurostat in carrying out 
PPP programme

Service contracts to third 
parties

Technical 
assistance

0.248 9 2.100 9 2.100 7 1.800 7 1.800 7 1.800 7 1.800 7 1.800 53 13.200

OPERATIONAL 
OBJECTIVE No. 3 –
Production of annual 
statistics on PPPs

IT - development of a 
database

Software 0.300 1 0.300 1 0.300

IT - maintenance of a 
database

Software 0.050 1 0.050 1 0.050 1 0.050 1 0.050 1 0.050 1 0.050 6 0.300

TOTAL COST 0.109 37 5.180 37 3.615 35 3.315 35 3.315 35 3.315 11 1.965 11 1.965 201 22.670
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17 Cost of which is NOT covered by the reference amount.
18 Cost of which is NOT covered by the reference amount.
19 Cost of which is included within the reference amount.

Administrative Expenditure8.2.

The actual yearly needs for human and administrative resources shall be covered within 
the allocation granted to the managing service in the framework of the annual allocation 
procedure.

Number and type of human resources8.2.1.

The posts included in the table exist and are currently allocated to the tasks covered by 
the proposed Regulation.

Types of 
post

Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional 
resources (number of posts/FTEs)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Officials17

(29 01 01)
A*/AD 3 3 3 3 3 3 3

B*, C*/AST 3 3 3 3 3 3 3

Staff financed18 by 
art. 29 01 02

4 4 4 4 4 4 4

Other staff19 financed by 
art. 29 01 04/05

0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10 10 10 10 10 10 10

Description of tasks deriving from the action8.2.2.

Statistics production tasks:

Methodological development in order to ensure comparability of results•

Methodological assistance to the NSIs•

Design of questionnaires and guidelines•

Data collection from the Member States and other participant countries•

Data check and validation•

Data dissemination and publication•

Quality analysis•

Supervision of contractors•

Administrative tasks:

Contract/Grant management •
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Sources of human resources (statutory)8.2.3.

ý Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or 
extended

¨ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

¨ Posts to be requested in the next APS/PDB procedure

¨ Posts to be redeployed using existing resources within the managing service 
(internal redeployment)

¨ Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the 
year in question

Other Administrative expenditure included in reference amount8.2.4.
(29 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line
(number and heading)

Year 
n

Year 
n+1

Year 
n+2

Year 
n+3

Year 
n+4

Year 
n+5
and 
later

TOTA
L

1 Technical and administrative 
assistance (including related staff 
costs)
Executive agencies

Other technical and administrative 
assistance

intra muros

extra muros

Total Technical and administrative 
assistance

Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference 8.2.5.
amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human 
resources

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Officials and 
temporary staff (29 
01 01)

0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648
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Staff financed by 
Art 29 01 02 
(auxiliary, END, 
contract
staff, etc.)

0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432

Total cost of 
Human Resources 

and associated 
costs (NOT in 

reference 
amount)

1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080

Calculation – Officials and Temporary agents
An average of 0.108 EUR million per person and per year

Calculation – Staff financed under art. 29 01 02
An average of 0.108 EUR million per person and per year

Other administrative expenditure not included in reference amount8.2.6.
EUR million (to 3 decimal places)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

29 01 02 11 01 Missions 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.350

29 01 02 11 02 Meetings & Conferences 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.350

29 01 02 11 03 Committees

29 01 02 11 04 Studies & consultations

29 01 02 11 05 Information systems

2. Total Other Management 
Expenditure (29 01 02 11)

0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.700

3 Other expenditure of an 
administrative nature (specify 
including reference to budget line)

Total Administrative expenditure, other 
than human resources and associated 

costs (NOT included in reference 
amount)

0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.700

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount
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