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UZASADNIENIE

1. Po co rozporządzenie w sprawie parytetów siły nabywczej (PPP)? 

PPP są kursami wymiany walut, które przeliczają wskaźniki ekonomiczne wyrażone w 
walutach krajowych na wspólną walutę i równocześnie uwzględniają różnice w poziomie cen, 
tym samym pozwalając na czyste porównania wielkości Produktu Krajowego Brutto (PKB) i 
jego składników pomiędzy poszczególnymi krajami. 

Celem rozporządzenia w sprawie PPP byłaby kodyfikacja tego, co jest już wykonywane przez 
Państwa Członkowskie Unii Europejskiej (UE) i Eurostat w zakresie obliczenia rocznych PPP, 
a zatem nadanie tej pracy podstaw prawnych. Nie wynikałaby z tego żadna nowa praca do 
wykonania, poza wprowadzeniem nowych elementów w zakresie kontroli jakości; nie 
obejmowałoby to również innych kwestii, jak na przykład ogólnych porównań cen.

Rozporządzenie w sprawie funduszy strukturalnych, czyli rozporządzenie Rady (WE) nr 
1260/1999 nadaje Komisji prawny obowiązek w zakresie wyliczenia PKB na podstawie siły 
nabywczej. Nowy akt prawny w tej dziedzinie zawiera możliwość wyjaśnienia roli i obowi
ązków władz krajowych w gromadzeniu wspomnianych statystyk oraz w przekazywaniu ich 
Eurostatowi.

Ustanowienie podstawy prawnej dla PPP powinno zwiększyć przejrzystość, aktualność oraz 
jakość całego procesu tworzenia PPP, tak w ramach krajowych instytutów statystycznych, jak i 
w Eurostat. Wykorzystanie rozporządzenia jako środka służącego poprawie ogólnej jakości 
PPP można postrzegać nie tylko jako cel Eurostatu z racji jego roli jako twórcy owych 
skoordynowanych wyników, ale również jako cel poszczególnych krajów.

2. Tło gospodarcze

2.1 Porównania PKB

PKB, będący jednym z ważniejszych zestawień łącznych rachunków krajowych, prezentuje w 
zwięzłej formie wyniki całej działalności podmiotów gospodarczych na danym terytorium 
gospodarczym oraz w danym okresie, wynoszącym zazwyczaj rok. PKB wylicza się zgodnie z 
systemem krajowej rachunkowości, którym dla UE jest europejski system zintegrowanych 
rachunków gospodarczych 1995 (ESA-95). PKB i jego dane łączne są ważnymi wskaźnikami s
łużącymi analizie makroekonomicznej i polityce gospodarczej. PKB może być zmierzony z 
punktu widzenia produkcji, wydatków i przychodów. Dla celów PPP pomiar wydatków jest w 
szczególności istotny. Pokazuje zakres, w jakim towary i usługi produkowane (lub przywo
żone) przez gospodarkę danego kraju są wykorzystywane do konsumpcji prywatnej, 
konsumpcji publicznej, tworzenia kapitału lub do wywozu.

Międzynarodowe porównanie gospodarczych danych zagregowanych takich jak PKB wymaga 
przede wszystkim, żeby podstawa pomiaru tych danych była spójna w porównywanych 
krajach, a następnie, stosowania porównywalnej jednostki pomiaru. Spójność w zakresie 
podstawy do pomiaru danych zagregowanych osiąga się dzięki zgodności z ESA95. 

Różnice w wartościach wydatków PKB pomiędzy krajami odnoszą się nie tylko do 
komponentu „wielkość towarów i usług” ale również do komponentu „poziom cen”, który mo
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że czasami obejmować dość znaczące proporcje (wartość jest iloczynem ceny i wielkości). Aby 
osiągnąć rzeczywiste porównanie wielkości, należy zatem stosować czynniki konwersji 
(deflatory przestrzenne), które odzwierciedlą różnice w poziomie cen pomiędzy krajami.

Wykorzystanie kursów wymiany jako czynników konwersji nie pozwala na takie rzeczywiste 
porównanie wielkości towarów i usług produkowanych i stosowanych w poszczególnych 
krajach. Wynika to z tego, że kursy wymiany są określone przez wiele czynników oddziaływuj
ących na popyt i podaż walut, takie jak handel międzynarodowy i różnice w stopach 
procentowych. Innymi słowy, kursy wymiany zazwyczaj odzwierciedlają inne elementy niż
tylko różnice cenowe.

PPP między walutami różnych krajów zostały szczególnie rozwinięte, aby były odpowiednie do 
wykorzystania jako czynniki konwersji przestrzennej.

2.2 Czym są PPP?
PPP są kursami wymiany walut, które przeliczają wskaźniki ekonomiczne wyrażone w 
nominalnych walutach krajowych na wspólną sztuczną walutę nazywaną Standardem Siły 
Nabywczej (PPS), która równoważy siłę nabywczą rożnych walut krajowych i tym samym 
pozwala na czyste porównania wielkości PKB i jego składników pomiędzy poszczególnymi 
krajami. Innymi słowy, PPP są równocześnie deflatorami cenowymi i konwerterami walut; 
usuwają różnice w poziomach cen między krajami w procesie konwersji. 

Zagregowane dane ekonomiczne dotyczące wielkości wyrażone w PPS są otrzymywane w 
wyniku podziału ich pierwotnej wartości w krajowych jednostkach walutowych przez 
odpowiadające im PPP. Za 1 PPS można kupić tę samą wielkość towarów i usług we 
wszystkich krajach, podczas gdy różne kwoty wyrażone w krajowych jednostkach walutowych 
potrzebne są, aby kupić tę samą wielkość towarów i usług w poszczególnych krajach, w zale
żności od krajowego poziomu cen. PKB krajów wyrażone w PPS przy zastosowaniu PPP jako 
czynników konwersji odzwierciedla zatem czyste porównanie wielkości, skoro komponent 
poziomu ceny został usunięty. 

Wraz z wprowadzeniem euro w Państwach Członkowskich strefy euro, po raz pierwszy ceny 
mogą być porównywane bezpośrednio między tymi krajami. Euro ma jednak różną siłę
nabywczą w poszczególnych krajach strefy euro, która zależy od krajowych poziomów cen. 
Dlatego, w celu określenia czystych danych zagregowanych dotyczących wielkości wyra
żonych w PPS nadal potrzebne jest wyliczenie PPP. Innymi słowy, dla krajów nie należących 
do strefy euro, PPP pozostają konwerterami walut i eliminują skutki różnych poziomów cen, 
podczas gdy dla krajów strefy euro, spełniają jedynie tę ostatnią funkcję deflatora cen.

W ramach wielostronnego zadania rocznego, PPP otrzymywane są jako średnie stosunki cen 
pomiędzy poszczególnymi krajami dla koszyka porównywalnych towarów i usług. Te ostatnie 
są wybrane w taki sposób, aby odzwierciedlały cały zestaw dobrze określonych klasyfikacji 
wydatków oraz by były reprezentatywne dla modelu konsumpcji w poszczególnych krajach.

3. Stosowanie PPP w Komisji

3.1 Fundusze strukturalne i spójności

Reforma funduszy strukturalnych i ich rozciągnięcie na nowe Państwa Członkowskie zostały 
zawarte w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1260/1999 oraz w załączniku II do Aktu Przyst
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ąpienia z 2003 r., którego Sekcja 15 jest zatytułowana „Polityka regionalna i koordynacja 
instrumentów strukturalnych”. Pierwszy z tych aktów ustanawia ogólne przepisy w sprawie 
funduszy strukturalnych dla danego okresu i stanowi, że regiony, w których PKB na mieszka
ńca, mierzone w PPP, jest niższe niż 75% średniej we Wspólnocie, kwalifikują się do 
przyznania funduszy strukturalnych. Zgodnie z tym rozporządzeniem, kryteria należy wyliczyć
przy zastosowaniu obiektywnych danych statystycznych. Można założyć, że podobne przepisy 
będą obowiązywały w nadchodzącym okresie, począwszy od 2007 r. Drugi z tych aktów 
prawnych zmienia wymienione zasady tak, aby objęły również nowe Państwa Członkowskie.

Opisana nowa podstawa prawna stanowi kontrast dla wcześniejszej sytuacji, w której jedyne 
prawne odniesienie do PPP w związku z funduszami strukturalnymi było w motywie rozporz
ądzenia Rady (EWG) nr 2052/88, które zwyczajnie stanowiło: „a także mając na uwadze, że [.
. .] wymieniony wykaz powinien zawierać regiony o administracyjnym poziomie NUTS II, w 
których PKB na mieszkańca, mierzone parytetem siły nabywczej, wynosi mniej niż 75% 
średniej wspólnotowej, . . . ”. W treści rozporządzenia nie istnieją żadne przepisy 
wykonawcze. Obecnie wymagania funduszy strukturalnych są spełnione poprzez kombinację
wartości regionalnych PKB i krajowych PPP. 

Rozporządzenie ustanawiające Fundusz Spójności (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1164/94 z 
dnia 25 maja 1994 r.) stanowi, iż zadaniem Wspólnoty jest promowanie spójności 
gospodarczej i społecznej między Państwami Członkowskimi i Fundusz Spójności jest 
instrumentem służącym do osiągnięcia tego celu. Wspomniany art. 2 ust. 1 stanowi, że 
„Fundusz wnosi wkłady finansowe do projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
ustanowionych w Traktacie o Unii Europejskiej, w zakresie środowiska oraz transeuropejskiej 
sieci infrastruktury transportowej w Państwach Członkowskich, w których produkt narodowy 
brutto (PNB) na mieszkańca, mierzony według parytetu siły nabywczej, jest mniejszy od 90% 
średniej wspólnotowej” Dlatego też, rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności daje 
również Komisji odpowiedzialność prawną w kwestii wyliczenia parytetów siły nabywczej.

3.2 Współczynniki korygujące

Chociaż rozporządzenie koncentruje się na szczególnym celu otrzymania danych w zakresie 
cen, aby móc wykonać międzynarodowe porównania PKB, stanowi również środek do 
ustanowienia podstawy prawnej do działania polegającego na zbieraniu cen, które jest 
konieczne, aby spełnić większą część wymagań prawnych Komisji w związku z przepisami art. 
64 regulaminu pracowniczego. Innymi słowy, ceny zbierane w ramach opracowania PPP są
również wykorzystywane do ustanowienia współczynników korygujących, które są stosowane 
w stosunku do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot 
Europejskich zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich i 
warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. przepisy art. 1 zał
ącznika XI regulaminu pracowniczego stanowią, iż “parytety gospodarcze są wyliczone w taki 
sposób, aby każdy podstawowy komponent mógł być sprawdzony w badaniu bezpośrednim co 
najmniej raz na pięć lat”. 

3.3 Porównanie cen

W ramach Komisji istnieje rosnąca potrzeba posiadania danych dotyczących przestrzennych 
porównań cen – w szczególności cen konsumpcyjnych. Ten wymóg wynika z potrzeb pewnej 
liczby polityk, w szczególności w ramach monitorowania spójności cen na jednolitym rynku, 
poprawy wskaźników cen aby monitorować funkcjonowanie rynków zamówień publicznych 
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oraz monitorowania spójności cen w strefie euro od wprowadzenia euro. Wskaźniki poziomów 
cen na poziomie całościowej konsumpcji indywidualnych gospodarstw domowych, pochodzące 
z wyliczenia PPP, już są stosowane jako wskaźniki strukturalne w komunikacie Komisji w 
sprawie wskaźników strukturalnych oraz w rocznym sprawozdaniu podsumowującym Komisji 
do Rady Europejskiej.

Z punktu widzenia ochrony konsumenta, istnieje również potrzeba monitorowania różnic cen 
dla szerokiej liczby produktów konsumpcyjnych w UE. Znacząca część tych wymogów, w 
szczególności na poziomie bardziej zagregowanym, może być spełnione poprzez szerszy 
program PPP, w podziale na produkty.

Stąd też porównania cen mają szczególne znaczenie dla różnych polityk wspólnotowych, 
takich jak rozwój jednolitego rynku oraz monitorowanie EMU w odniesieniu do spójności cen 
i ochrony konsumenta dotyczących identyfikacji różnic w cenach. Plan pracy PPP, zgodnie z 
tym co przedstawiono we wnioskowanym rozporządzeniu, niekoniecznie przyniesie wszystkie 
dane potrzebne do tych dalszych zastosowań, ale przynajmniej wprowadzi w życie ramy, które 
będą mogły być stosowane jako podstawa do dodatkowych działań w zakresie porównywania 
cen. Ponadto, w niniejszym rozporządzeniu nic nie stoi na przeszkodzie, aby Komisja 
poszukiwała i badała nowe alternatywne źródła danych dotyczących cen. Tego rodzaju badania 
są obecnie podejmowane w Komisji, aby sprawdzić odpowiedniość danych ze skanera kodów 
kreskowych oraz danych z internetu jako źródeł dla międzynarodowych porównań cen.

4. Wnioski

Zagregowane dane gospodarcze po konwersji we wspólną walutę przy zastosowaniu PPP mają
wiele zastosowań w Komisji. PPP są dla UE znaczącymi wskaźnikami tak gospodarczo jak i 
politycznie.

Komisja jest prawnie zobowiązana do wyliczenia PKB na podstawie siły nabywczej; jednakże 
Państwa Członkowskie nie są obecnie w żaden sposób zobowiązane do współpracy. Biorąc 
pod uwagę, iż naturą tego zadania jest wielostronność, jeżeli chociaż jeden kraj wycofa swoje 
wsparcie, ucierpi na tym ważność całego zadania. Jest zatem istotne, aby stworzyć stałe, wiąż
ące i wiarygodne ramy prawne, które zapewnią dostępność czasową tych danych.
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1 Dz.U. C […] z […], str. […].
2 Dz.U. C […] z […], str. […].
3 Dz.U. C […] z […], str. […].
4 Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) 

nr 995/2001 (Dz.U. L 139 z 23.5.2001, str. 3).
5 Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.
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ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiającego wspólne zasady dla dostarczania podstawowych informacji w sprawie 
parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechnienia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 285 
ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji1,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2:

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu3,

a także mając na uwadze, co następuje:

W celu otrzymania porównania wysokości produktu krajowego brutto (PKB) między (1)
Państwami Członkowskimi, Wspólnota koniecznie potrzebuje dostępu do parytetów si
ły nabywczej (PPP), które reprezentują różnice w poziomie cen pomiędzy Państwami 
Członkowskimi. 

Wspólnotowe PPP należy wyliczyć zgodnie ze zharmonizowaną metodologią zgodną z (2)
rozporządzeniem (WE) nr 2223/1996 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie 
europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie4, (ESA 
95), które ustanawia ramy dla stworzenia narodowych rachunków w Państwach Cz
łonkowskich. 

Przepisy art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 (3)
r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych5 należy 
odczytywać w połączeniu z częścią 15 załącznika II do Aktu Przystąpienia z 2003 r., 
zatytułowanej „Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych”.
Wspomniany art. 3 ust. 1 stanowi, że regionami objętymi Celem 1 są regiony określone 
na poziomie II Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych 
(NUTS poziom II), których PKB na mieszkańca, mierzony parytetem siły nabywczej i 
obliczony na podstawie danych Wspólnoty jest niższy od 75% średniej wspólnotowej. 
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6 Dz.U. L 130 z 25.5.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.
7 Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 

nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).
8 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
9 Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

W przypadku braku regionalnych PPP, należy zastosować krajowe PPP przy ustalaniu 
wykazu regionów, które mogłyby skorzystać z Funduszy Strukturalnych mogą być one 
również wykorzystane, aby określić kwotę funduszy, która będzie przyznana każdemu 
z regionów.

Przepisy art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. (4)
ustanawiającego Fundusz Spójności6 należy odczytywać w połączeniu z częścią 15 zał
ącznika II do Aktu Przystąpienia z 2003 r., zatytułowanej „Polityka regionalna i 
koordynacja instrumentów strukturalnych”. Wspomniany art. 2 ust. 1 stanowi, że 
Fundusz wnosi wkłady finansowe do projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia 
celów ustanowionych w Traktacie o Unii Europejskiej, w zakresie środowiska oraz 
transeuropejskiej sieci infrastruktury transportowej w Państwach Członkowskich, w 
których produkt narodowy brutto (PNB), mierzony według parytetu siły nabywczej, 
jest mniejszy od 90% średniej wspólnotowej, dla posiadających program zmierzający 
do spełnienia, określonych w art. 104c Traktatu, warunków konwergencji 
ekonomicznej.

Przepisy art. 1 załącznika XI do Regulaminu Pracowniczego Urzędników Wspólnot (5)
Europejskich stanowi, że do celów przeglądu przewidzianego w art. 65 ust. 1 
regulaminu pracowniczego, Eurostat opracowuje co roku, przed końcem października, 
sprawozdanie w sprawie zmian w kosztach utrzymania w Brukseli, ekonomicznych 
parytetów między Brukselą a niektórymi miejscami w Państwach Członkowskich, oraz 
zmian siły nabywczej wynagrodzeń w krajowej służbie cywilnej w administracji 
centralnej.

Istniejące metodologie i praktyki funkcjonujące w ramach Unii Europejskiej, obecnie (6)
zarządzane jako indywidualne programy statystyczne przez rozporządzenie Rady (WE) 
nr 322/1997 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk wspólnotowych7, w przyszło
ści powinny zostać objęte ramami prawnymi.

Środki konieczne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zosta(7)
ć przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiaj
ącą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji8.

Zasięgnięto opinii Komitetu ds. Programu Statystycznego, ustanowionego decyzją(8)
Rady 89/382/EWG, Euratom z dnia 19 czerwca 1989 r. ustanawiającą Komitet 
ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich9, zgodnie z art. 3 tej decyzji,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel

Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnych zasad dla dostarczania 
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podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej (PPP) oraz ich wyliczenia i 
rozpowszechnienia. PPP odzwierciedlają jedynie różnice w poziomach cen i wagach 
wydatków.

Artykuł 2

Zakres

1. Podstawowe informacje, które należy dostarczyć stanowią dane niezbędne do 
wyliczenia i zapewnienia jakości PPP.

Te podstawowe informacje zawierają ceny, podział wydatków PKB oraz inne dane 
wymienione w załączniku I.

2. PPP wylicza się na podstawie krajowych rocznych średnich cen towarów i usług, przy 
wykorzystaniu podstawowych informacji odnoszących się do terytorium 
gospodarczego Państw Członkowskich, zgodnie z tym co określono w systemie „ESA 
95”, ustanowionym rozporządzeniem (WE) nr 2223/1996 z dnia 25 czerwca 1996 r. 
w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we 
Wspólnocie (ESA 95).

3. PPP wylicza się zgodnie z podstawowymi pozycjami wymienionymi w załączniku II, 
zgodnie z odpowiadającymi im klasyfikacjom PKB, określonymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 2223/1996. 

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

(a) “Parytety siły nabywczej" lub “PPP” oznaczają przestrzenne deflatory oraz 
konwertory walut, które eliminują skutki różnic w poziomach cen między krajami, a 
zatem pozwalają na porównania wielkości komponentów PKB oraz poziomów cen. 

(b) “PPS” (Standard Siły Nabywczej) oznacza sztuczną wspólną referencyjną jednostkę
walutową stosowaną w Unii Europejskiej, aby wyrazić wielkość zagregowanych 
danych ekonomicznych w celu porównania przestrzennego w taki sposób, aby różnice 
w poziomach cen między krajami były wyeliminowane.

(c) “Ceny” oznaczają ceny zakupu płacone przez konsumentów końcowych.

(d) “Wagi wydatków” oznaczają udziały komponentów wydatków w PKB wyrażonym w 
cenach bieżących. 

(e) “Podstawowa pozycja” oznacza najniższy poziom agregacji artykułów w podziale 
PKB dla którego wylicza się parytety. 

(f) “Artykuł” oznacza produkt lub usługę, precyzyjnie zdefiniowaną w celu 
wykorzystania w obserwacji cen.
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10 Dz.U. L 186 z 5.8.1995, str. 59.
11 Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1.

(g) “Rzeczywiste i kalkulacyjne czynsze” mają znaczenie przypisane im w decyzji Komisji 
95/309/WE, Euratom10.

(h) “Wynagrodzenie pracowników” ma znaczenie przypisane mu w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 223/199611.

(i) “Czasowe wskaźniki korygujące” oznaczają wskaźniki stosowane, aby skorygować
średnie ceny otrzymane w czasie badania do średnich cen w skali rocznej. 

(j) “Przestrzenne wskaźniki korygujące” oznaczają wskaźniki stosowane, aby skorygowa
ć średnie ceny otrzymane z jednego lub więcej miejsc w ramach terytorium 
gospodarczego danego Państwa Członkowskiego do średnich cen w skali krajowej. 

(k) “Artykuły reprezentatywne” oznaczają te, które są lub są uznawane za będące, w 
zakresie relatywnych całkowitych wydatków w ramach danej podstawowej pozycji, 
jednymi z najważniejszych artykułów kupowanych na rynkach krajowych. 

(l) “Wskaźniki reprezentatywności” oznaczają markery lub inne wskaźniki identyfikujące 
artykuły, które dane państwa uznały za reprezentatywne.

(m) “Jednakowa reprezentatywność” oznacza właściwość wymaganą w zakresie 
kompozycji wykazu artykułów dla danej podstawowej pozycji, przy czym każdy kraj 
jest w stanie wycenić takę liczbę reprezentatywnych produktów, która jest 
proporcjonalna do heterogeniczności produktów i poziomów cen objętych pozycja
podstawową oraz do wydatków ponoszonych na pozycję podstawową.

(n) “Przechodni” oznacza właściwość, zgodnie z którą bezpośrednie porównanie dwóch 
dowolnych krajów daje te same wyniki co pośrednie porównanie poprzez dane innego 
kraju.

(o) “Błąd” oznacza wykorzystanie nieprawidłowej informacji podstawowej lub niewła
ściwe zastosowanie procedury wyliczania.

(p) “Rok referencyjny” oznacza rok kalendarzowy do którego odnosi się dany wynik 
roczny.

(q) „Stałość” oznacza, że gdy wyniki są pierwotnie wyliczone dla grupy krajów i nast
ępnie wyniki są wyliczone dla szerszej grupy krajów, PPP między pierwotną grupą
krajów są zawsze zachowane.

Artykuł 4

Zadania i obowiązki

1. Komisja jest odpowiedzialna za:

(a) koordynację dostarczania podstawowych informacji;
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(b) wyliczenie i publikację PPP;

(c) zapewnianie jakości PPP, zgodnie z art. 7;

(d) rozwijanie metodologii, w konsultacji z Państwami Członkowskimi;

(e) zapewnianie, aby Państwa Członkowskie miały możliwość skomentowania 
wyników PPP przed ich publikacją oraz, aby Komisja (Eurostat) brała pod uwag
ę każdy taki komentarz. 

Wymienione zadania są wykonywane przez Eurostat w imieniu Komisji. 

2. Przy dostarczaniu podstawowych informacji, Państwa Członkowskie postępują
zgodnie z procedurą określoną w załączniku I. 

Po zakończeniu procesu stwierdzania prawidłowości danych, Państwa Członkowskie 
udzielają pisemnego zatwierdzenia wyników badania, za które są odpowiedzialne 
zgodnie z Załacznikiem I, pkt 5.2.

Zatwierdzają metodologię zbierania danych i sprawdzają wiarygodność danych, wł
ączając elementy podstawowych informacji dostarczonych przez Komisję (Eurostat).

Artykuł 5

Przekazywanie podstawowych informacji

1. Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) podstawowe informacje 
wymienione w załączniku I zgodnie z istniejącymi przepisami wspólnotowymi w 
sprawie przekazywania danych.

2. Podstawowe informacje wymienione w załączniku I są przekazywane przy 
zachowaniu formatu i terminów określonych w Załączniku.

3. W przypadku, w którym elementy podstawowych informacji są dostarczane Pa
ństwom Członkowskim przez Komisję (Eurostat), Komisja przekazuje oświadczenie 
dotyczące metody, aby umożliwić Państwom Członkowskim wykonanie weryfikacji 
wiarygodności.

Artykuł 6

Jednostki statystyczne

1. Podstawowe informacje określone w załączniku I są otrzymywane z jednostek 
statystycznych określonych w rozporządzeniu Rady nr 696/1993 lub z innych źródeł, 
które dostarczają danych spełniających wymogi jakościowe określone w załączniku I, 
pkt 5.1.

2. Jednostki statystyczne wezwane przez Państwa Członkowskie do dostarczenia danych
lub do współdziałania przy zbieraniu danych, umożliwiają monitorowanie cen 
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rzeczywiście stosowanych oraz dostarczają uczciwej i pełnej informacji w chwili, w 
której są one wymagane.

Artykuł 7

Kryteria jakości i kontrola

1. Komisja (Eurostat) oraz Państwa Członkowskie ustanawiają system służący kontroli 
jakości na podstawie sprawozdań i ocen, zgodnie z tym co określono w podpozycji 
5.3 załącznika I.

2. Państwa Członkowskie dostarczają Komisji (Eurostat), na jej żądanie, wszystkie 
informacje niezbędne do oceny jakości informacji podstawowych wymienionych w zał
ączniku I. 

Państwa Członowskie dostarczają również Komisji (Eurostat) szczegóły na temat 
wszystkich kolejnych zmian w stosowanych metodach.

3. Każde Państwo Członkowskie dostarcza Komisji (Eurostat) sprawozdania jakości na 
temat badań, za które jest odpowiedzialne, zgodnie z sekcją 5 załącznika I.

Artykuł 8

Okresowość

Komisja (Eurostat) wylicza PPP w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego.

Artykuł 9

Rozpowszechnianie

1. Komisja (Eurostat) publikuje końcowe wyniki roczne nie później niż 36 miesiące po 
zakończeniu roku referencyjnego.

Podstawą publikacji są dane dostępne Komisji (Eurostat) nie później niż na trzy miesi
ące przed datą publikacji.

Niniejszy ustęp nie narusza prawa Komisji (Eurostat) do publikacji wyników wst
ępnych przed upłynięciem 36 miesięcy od zakończenia roku referencyjnego.

2. Wyniki opublikowane przez Komisję na poziomie zagregowanym dla każdego Pań
śtwa Członkowskiego zawierają co najmniej następujące dane:

(a) PPP na poziomie PKB,

(b) PPP dla wydatków na konsumpcję prywatnych gospodarstw domowych oraz 
rzeczywistej konsumpcji indywidualnej,

(c) Wskaźniki poziomu cen odnoszące się do średniej wspólnotowej,
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(d) PKB, wydatki na konsumpcję indywidualnych gospodarstw domowych i 
rzeczywista indywidualna konsumpcja oraz odpowiednie liczby na mieszkańca
wyrażone w standardzie siły nabywczej. 

3. Jeżeli wyniki są wyliczone dla większej grupy krajów, PPP Państw Członkowskich 
należy zachować, zgodnie z zasadą stałości. 

4. Opublikowane ostateczne PPP z zasady nie podlegają przeglądowi.

Jednakże w przypadku błędów wchodzących w zakres sekcji 10 załącznika I, 
poprawione wyniki należy opublikować zgodnie z zawartą tam procedurą.

Wyjątkowe przeglądy ogólne wykonuje się, jeżeli w wyniku zmian koncepcji będ
ących podstawą dla ESA 95, które wpływają na wyniki PPP, wskaźnik wielkości PKB 
dla dowolnego Państwa Członkowskiego zmieni się o więcej niż jeden punkt 
procentowy.

Artykuł 10

Współczynniki korygujące

Państwa Członkowskie nie są zobowiązane do podejmowania badań wyłącznie w celu ustalenia 
współczynników korygujących, które stosuje się do wynagrodzeń i emerytur urzędników 
wspólnotowych i innych pracowników zgodnie z Regulaminem Pracowniczym urzędników i 
warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. 

Artykuł 11

Procedura komitetu

1. Komisję wspiera Komitet ds. Programu Statystycznego, ustanowiony na mocy art. 1 
decyzji 89/382/EWG, Euratom.

2. W przypadkach odesłań do niniejszego ustępu, stosuje się procedurę regulacyjną
ustanowioną w art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniającą postanowienia jej art. 
8.

Okres określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 12

Środki wykonawcze

Wprowadza się środki konieczne do wykonania przepisów niniejszego rozporządzenia, wraz 
ze środkami potrzebnymi, aby uwzględnić ekonomiczne i techniczne zmiany, w taki sposób, 
aby nie pociągały nieproporcjonalnego wzrostu kosztów ponoszonych przez Państwa Cz
łonkowskie, zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2.
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W szczególności środki te dotyczą:

(a) dostosowania definicji;

(b) zestawu norm minimalnych w celu osiągnięcia koniecznej porównywalności i 
reprezentatywności danych;

(c) precyzyjnych wymogów w kwestii metodologii, którą należy zastosować;

(d) skorygowania wykazu podstawowych pozycji oraz ustanowienia i skorygowania 
szczegółowych opisów zawartości podstawowych pozycji, o ile pozostaje to zgodne z 
ESA 95 lub innym późniejszym systemem.

Artykuł 13

Przegląd i sprawozdania

Przepisy niniejszego rozporządzenia będą poddane przeglądowi pięć lat po dacie jego wejścia 
w życie. Rozporządzenie poddaje się przeglądowi, jeżeli właściwe, na podstawie sprawozdania 
Komisji i wniosku przedłożonego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 14

Wejście w życie

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich Pa
ństwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczący Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I METODOLOGIA

1. Podręcznik metodologiczny oraz program pracy

1.1 Komisja (Eurostat) dostarcza podręcznik metodologiczny, w następstwie konsultacji 
z Państwami Członkowskimi, który opisuje metody stosowane na poszczególnych 
etapach zbierania PPP, włącznie z metodami szacowania brakujących podstawowych 
informacji oraz szacowania brakujących parytetów. Podręcznik metodologiczny b
ędzie podlegał przeglądowi ilekroć będzie miała miejsce znacząca zmiana 
metodologii. Może on wprowadzać nowe metody, aby poprawić jakość danych, obni
żyć koszty lub zmniejszyć obciążenie dostawców danych. 

1.2 Do dnia 31 października każdego roku Komisja (Eurostat), w konsultacji z Pa
ństwami Członkowskimi, tworzy roczny program pracy na następny rok 
kalendarzowy, w którym określa harmonogram dla specyfikacji i dostarczenia 
podstawowych informacji wymaganych dla danego roku.

1.3 Roczny program pracy określa format dostarczenia danych, który Państwa Cz
łonkowskie mają zastosować oraz wszystkie inne niezbędne działania w celu 
wyliczenia i publikacji PPP.

1.4 Podstawowe informacje dostarczone zgodnie z pkt 1.2 mogą podlegać przeglądowi, 
ale wyniki dla danego roku referencyjnego wylicza się na podstawie informacji dost
ępnych zgodnie z harmonogramem określonym w art. 9. Jeżeli informacje nie są
kompletne lub są niedostępne w tym dniu, Komisja (Eurostat) oszacowuje brakujące 
podstawowe informacje. 

2. Podstawowe informacje

2.1 Podstawowe informacje

Dla celu niniejszego rozporządzenia, podstawowe informacje zgodnie z art. 2 i 4 oraz 
minimalna częstotliwość dostarczania nowych danych są nastepujące: 

Podstawowe informacje Minimalna częstotliwość

Wartości wydatków PKB Rocznie

Rzeczywiste i kalkulacyjne czynsze Rocznie

Wynagrodzenie pracowników Rocznie

Czasowe czynniki korygujące Rocznie

Ceny dóbr konsumpcyjnych i usług
oraz związane z nimi wskaźniki reprezentatywności

Co trzy lata

Ceny dóbr na wyposażenie Co 3 lata

Ceny projektów budowlanych Co 3 lata

Przestrzenne czynniki korygujące Co 6 lat
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1) Minimalna częstotliwość odnosi się do dostarczania danych dla konkretnej grupy produktów, związanych z 
toczącym się cyklem badań.

2.2 Procedura otrzymywania podstawowych informacji

Komisja (Eurostat) po uwzględnieniu opinii Państw Członkowskich określa źródła i 
dostawców danych, z których należy skorzystać dla każdego z powyższych elementów 
podstawowej informacji. Jeżeli Komisja (Eurostat) otrzyma podstawowe informacje od innego 
dostawy danych niż Państwo Członkowskie, to ostatnie jest zwolnione z obowiązków okre
ślonych w pkt 5.1.4 do 5.1.13.

3. średnie ceny Krajowe

3.1 Nie naruszając przepisów zawartych w art. 2 ust. 2, gromadzenie danych może 
ograniczać się do jednego lub kilku miejsc w ramach danego terytorium 
gospodarczego. Tego rodzaju dane mogą być wykorzystane do wyliczenia PPP, o ile 
towarzyszą im odpowiednie przestrzenne czynniki korygujące. Stosuje się je, aby 
dokonać korekty danych z badania wykonanego w wybranych miejscach do danych 
reprezentatywnych dla średniej krajowej.

3.2 Przestrzenne czynniki korygujące wprowadza się na poziomie podstawowej pozycji. 
Ich wiek nie przekracza sześciu lat w okresie referencyjnym dla danego badania. 

4. średnie ceny Roczne

Nie naruszając przepisów zawartych w art. 2 ust. 2, gromadzenie danych może ograniczać się
do konkretnego okresu. Tego rodzaju dane mogą być wykorzystane do wyliczenia PPP, o ile 
towarzyszą im odpowiednie czasowe czynniki korygujące. Stosuje się je, aby dokonać korekty 
danych z badania wykonanego w wybranym okresie do danych reprezentatywnych dla średniej 
rocznej.

5. Jakość

5.1 Minimalne normy dla podstawowych informacji

5.1.1 Wykaz artykułów, które należy wycenić jest wyznaczony w taki sposób, aby zawierał
artykuły, których specyfikacje zapewniają porównywalność między krajami.

5.1.2 Wykaz artykułów, które należy wycenić, jest wyznaczony w taki sposób, aby każde 
Państwo Członkowskie mogło wskazać co najmniej jeden artykuł reprezentatywny, 
który może zostać wyceniony w co najmniej jednym innym kraju dla każdej 
podstawowej pozycji.

5.1.3 Wykaz artykułów jest wyznaczony w taki sposób, aby osiągnąć najwyższy możliwy 
poziom jednakowej reprezentatywności, tak, żeby w wersji minimalnej każdy kraj 
musiał wycenić jeden reprezentatywny artykuł dla każdej podstawowej pozycji i żeby 
ten reprezentatywny artykuł był wyceniony przez co najmniej jeden inny kraj. 
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5.1.4 Każde Państwo Członkowskie wycenia artykuły zgodnie ze specyfikacjami zawartymi 
w wykazie artykułów.

5.1.5 Każde Państwo Członkowskie wycenia wystarczającą liczbę artykułów w ramach ka
żdej podstawowej pozycji, które to artykuły są dostępne na jego rynku, nawet jeżeli 
mogą nie zostać uznane za reprezentatywne dla tej podstawowej pozycji. 

5.1.6 Każde Państwo Członkowskie dostarcza ceny co najmniej jednego reprezentatywnego 
artykułu w ramach każdej podstawowej pozycji. Reprezentatywne artykuły są
wskazane przez wskaźnik reprezentatywności. 

5.1.7 Każde Państwo Członkowskie zbiera wystarczającą liczbę notowań cen dla każdego 
ocenianego artykułu, aby zapewnić wiarygodną cenę średnią dla każdego artykułu 
przy uwzględnieniu danej struktury rynku.

5.1.8 Wybór rodzajów punktów sprzedaży jest określony tak, aby odpowiednio 
odzwierciedlać krajowy model konsumpcji w ramach danego Państwa Cz
łonkowskiego w odniesieniu do danego artykułu.

5.1.9 Wybór rodzajów punktów sprzedaży w danym miejscu jest określony tak, aby 
odpowiednio odzwierciedlać model konsumpcji osób zamieszkujących to miejsce oraz 
dostępność artykułów.

5.1.10 Każde Państwo Członkowskie dostarcza Komisji (Eurostat) dane na temat 
wynagrodzeń pracowników dla wybranych zawodów w odniesieniu do sektora 
jednostek budżetowych (S 13), zgodnie z ESA 95.

5.1.11 Każde Państwo Członkowskie dostarcza Komisji (Eurostat) czasowe czynniki 
korygujące, które pozwalają na wyliczenie PPP na podstawie cen zebranych w 
wybranym okresie, które odpowiednio odzwierciedlają roczny średni poziom cen.

5.1.12 Każde Państwo Członkowskie dostarcza Komisji (Eurostat) przestrzenne czynniki 
korygujące, które pozwalają na wyliczenie PPP na podstawie cen zebranych w 
wybranych miejscach, które odpowiednio odzwierciedlają krajowy średni poziom cen.

5.1.13 Każde Państwo Członkowskie dostarcza Komisji (Eurostat) wagi odnoszące się do ka
żdej podstawowej pozycji, zgodnie z tym co określono w załączniku II, które 
odzwierciedlają model wydatków w Państwie Członkowskim dla danego roku 
referencyjnego. 

5.2 Minimalne normy dla stwierdzenia prawidłowości wyników badania cen

5.2.1 Każde Państwo Członkowskie przed przekazaniem danych do Komisji (Eurostat) 
dokonuje przeglądu prawidłowości danych na podstawie:

cen maksymalnych i minimalnych,•

średniej ceny i współczynnika zmienności,•

liczby wycenionych artykułów na podstawową pozycję,•
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liczby wycenionych reprezentatywnych artykułów na podstawową pozycję,•

liczby odnotowanych cen dla każdego artykułu.•

5.2.2 Komisja (Eurostat) przekaże Państwom Członkowskim uzgodnione narzędzie 
elektroniczne zawierające wymagane algorytmy dla celów pkt 5.2.1. 

5.2.3 Komisja (Eurostat) sprawdza, przed sfinalizowaniem wyników badania, prawidłowość
wyników, łącznie z Państwami Członkowskimi, na podstawie wskaźników zawieraj
ących: 

Dla każdej podstawowej pozycji:

Liczbę artykułów wycenionych przez każdy kraj ;–

Liczbę artykułów dla których każdy kraj przyznał wskaźniki reprezentatywno–
ści;

Wskaźnik poziomu cen; –

Wyniki wcześniejszego badania obejmującego tę samą podstawową pozycję.–

Wskaźniki poziomu cen wyrażone w PPP dla każdego kraju.–

Dla każdego artykułu:

Liczbę cen odnotowanych przez każdy kraj;–

Współczynniki zmienności:–

(i) średnich cen w walutach krajowych

(ii) wskaźników poziomu cen wyrażonych w PPP 

(iii) wskaźników poziomu cen wyrażonych w PPP dla każdego kraju. 

5.2.4 Komisja (Eurostat) sprawdza, przed sfinalizowaniem wyników PPP na poziomie 
zagregowanym, prawidłowość wyników, na podstawie wskaźników, włączając : 

Na poziomie całkowitego PKB oraz jego głównych danych zagregowanych

Zgodność wartości wydatków PKB oraz oszacowań populacji z publikowanymi –
danymi;

Porównanie wskaźników wielkości na jednego mieszkańca dla bieżących i wcze–
śniejszych wyliczeń;

Porównanie wskaźników poziomu cen dla bieżących i wcześniejszych wyliczeń.–

Na poziomie każdej podstawowej pozycji

Porównanie struktury wagi PKB dla bieżących i wcześniejszych wyliczeń;–
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Dane szacunkowe dotyczące brakujących danych, gdzie właściwe.–

5.3 Sprawozdania i ocena

5.3.1 Każde Państwo Członkowskie zachowuje dokumentację, która daje pełny opis 
sposobu, według którego niniejsze rozporządzenie zostało wdrożone. Dokumentacja 
jest udostępniania Komisji (Eurostat) i innym Państwom Członkowskim.

5.3.2 Każde Państwo Członkowskie poddaje pod ocenę Komisji (Eurostat) swój proces 
wyliczania PPP co najmniej raz na 6 lat. Procedura oceny, planowana w perspektywie 
rocznej i włączona do rocznego programu pracy, polega na sprawdzeniu zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem. Na podstawie powyższej oceny Komisja (Eurostat) 
przygotowuje sprawozdanie.

5.3.3 Zgodnie z art. 7 ust. 3, wkrótce po przeprowadzeniu każdego badania cen 
konsumpcyjnych, sprawozdanie opracowane przez dane Państwo Członkowskie jest 
przekazywane Komisji (Eurostat), dostarczając informacji o sposobie, zgodnie z 
którym badanie zostało przeprowadzone. Komisja (Eurostat) dostarcza każdemu Pa
ństwu Członkowskiemu podsumowanie z tych sprawozdań.

6. Procedura Badania cen konsumpcyjnych

6.1 Państwa Członkowskie realizują badania cen zgodnie z programem pracy.

6.2 Dla każdego badania, Komisja (Eurostat) przygotowuje wykaz artykułów objętych 
badaniem, na podstawie wniosków składanych przez każde Państwo Członkowskie 
dla każdej podstawowej pozycji. 

6.3 Komisja (Eurostat) dostarcza wraz z wykazem artykułów we wszystkich językach urz
ędowych Unii Europejskiej, tłumaczenie wszystkich specyfikacji określonych w ka
żdym wykazie do badania.

7. Procedura wyliczeń

7.1 Wyliczenie dwustronnych parytetów na poziomie podstawowej pozycji

a) Wyliczenie wielostronnych parytetów EKS (Èltetò-Köves-Szulc) na poziomie podstawowej 
pozycji jest oparte na matrycy dwustronnych parytetów dla każdej pary uczestniczących 
krajów.

Wyliczenie dwustronnych parytetów wykonuje się w odniesieniu do cen zanotowanych i wska
źników reprezentatywności przyznanych podstawowym artykułow.

c) Średnia cena z badania dla każdego artykułu jest ustalona na podstawie zwykłej średniej 
arytmetycznej zanotowanych cen dla danego artykułu.

d) Krajowa roczna średnia cena jest oszacowana, gdzie konieczne, na podstawie średniej ceny 
z badania przy zastosowaniu odpowiednich przestrzennych i czasowych czynników koryguj
ących.
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e) Następnie należy wyliczyć stosunki skorygowanych średnich cen, tam gdzie możliwe, dla 
artykułów i par uczestniczących krajów, wraz ze stosunkiem odwrotnym.

f) Następnie wylicza się PPP, tam gdzie możliwe, dla wszystkich par uczestniczących krajów 
dla danej podstawowej pozycji. Dla każdej pary uczestniczących krajów, należy wyliczyć PPP 
jako ważoną średnią geometryczną następujących składników

średniej geometrycznej stosunków cen artykułów, które są określone jako •
reprezentatywne dla obu krajów; 

średniej geometrycznej stosunków cen artykułów, które są określone jako •
reprezentatywne dla pierwszego kraju, ale nie dla drugiego; 

średniej geometrycznej stosunków cen artykułów, które są określone jako •
reprezentatywne dla drugiego kraju, ale nie dla pierwszego; 

przy zastosowaniu wag odzwierciedlających relatywną reprezentatywność wszystkich artyku
łów wycenionych przez oba kraje. 

7.2 Szacowanie brakujących parytetów dwustronnych

Jeżeli dla dowolnej podstawowej pozycji nie można wyliczyć dwustronnego PPP, brakujący 
dwustronny PPP jest szacowany, tam gdzie możliwe, przy zastosowaniu standardowej 
procedury wyciągania średniej geometrycznej pośrednich parytetów otrzymanych poprzez 
kraje trzecie. Jeżeli w matrycy dwustronnych PPP dla podstawowej pozycji nadal brakuje 
niektórych wartości po wykonaniu procedury szacowania, wyliczenie wielostronnych 
parytetów EKS nie będzie możliwe dla krajów, dla których brakuje dwustronnych PPP. Brakuj
ące parytety EKS są następnie szacowane przez Komisję (Eurostat), przy zastosowaniu 
referencyjnych PPP pochodzących z podobnych podstawowych pozycji lub przy zastosowaniu 
dowolnej odpowiedniej metody szacowania. 

7.3 Wyliczenie dwustronnych parytetów na poziomie zagregowanym

a) Wyliczenie dwustronnych parytetów na poszczególnym poziomie zagregowanych 
krajowych wyliczeń wykonuje się przy zastosowaniu parytetów „EKS” (zob. pkt 7.4) oraz 
wartości wydatków PKB dla danych podstawowych pozycji. 

b) Należy następnie wyliczyć parytet typu Laspeyres dla wybranego poziomu agregacji danych 
jako średnią arytmetyczną parytetów dla danych podstawowych pozycji, ważoną przez 
relatywny procent (lub wartości nominalne) dla drugiego kraju w każdej parze uczestniczących 
krajów. 

c) Należy następnie wyliczyć parytet typu Paasche dla wybranego poziomu agregacji danych 
jako średnią harmoniczną parytetów dla danych podstawowych pozycji, ważoną przez 
relatywny procent (lub wartości nominalne) dla pierwszego kraju w każdej parze uczestnicz
ących krajów. 

d) Należy następnie wyliczyć parytet typu Fischer dla wybranego poziomu agregacji danych 
jako średnią geometryczną parytetów typu Laspeyres i typu Paasche ustalonych dla każdej 
pary uczestniczących krajów. 
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7.4 Wyliczenie przechodnich wielostronnych PPP

Wyliczenie wielostronnych przechodnich parytetów jest wykonywane bądź na poziomie 
podstawowej pozycji bądź na dowolnym poziomie danych zagregowanych, przy zastosowaniu 
procedury „EKS” na podstawie pełnej matrycy parytetów typu Fischer pomiędzy każdą parą
uczestniczących krajów, w sposób następujący: 

( ) stz
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1
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=

gdzie stEKS oznacza parytet EKS między krajem s oraz krajem t ; 

stF oznacza parytet typu Fischer między krajem s oraz krajem t ; 

z oznacza liczbę uczestniczących krajów.

8. Przekazanie

8.1 Komisja (Eurostat) dostarcza Państwom Członkowskim wzory do elektronicznego 
przekazywania podstawowych informacji niezbędnych do wyliczenia PPP.

8.2 Państwa Członkowskie dostarczają podstawowe informacje Komisji (Eurostat) 
zgodnie ze wzorami.

9. Publikacja

W uzupełnieniu do przepisów zawartych w art. 9 ust. 2 Komisja (Eurostat) może opublikować
wyniki na bardziej szczegółowym poziomie, po konsultacji z Państwami Członkowskimi.

10. Korekty

10.1 Kiedy dane Państwo Członkowskie odkryje bład, natychmiast i z własnej inicjatywy 
dostarcza Komisji (Eurostat) prawidłową podstawową informację. Dodatkowo, Pa
ństwo Członkowskie informuje Komisję (Eurostat) o każdym podejrzeniu niewła
ściwego zastosowaniu procedury wyliczenia. 

10.2 W następstwie uświadomienia sobie błędu popełnionego przez Państwo Cz
łonkowskie lub przez Komisję (Eurostat), Komisja (Eurostat) informuje o tym Pa
ństwa Członkowskie i wylicza na nowo PPP w terminie jednego miesiąca. 

10.3 Jeżeli wykryte błędy powodują zmianę o co najmniej 0,5 punktu procentowego na 
poziomie PKB na jednego mieszkańca, wyrażonego w PPS dowolnego Państwa Cz
łonkowskiego, Komisja (Eurostat) publikuję korektę w najkrótszym możliwym 
terminie, chyba że tego rodzaju błędy zostaną wykryte później niż trzy miesiące po 
publikacji wyników.
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10.4 W przypadku wystapienia błędu, organ odpowiedzialny podejmuje kroki, aby dane 
okoliczności nie powtórzyły się w przyszłości. 

10.5 Przeglądy wykonane po 21 miesiącach od zakończenia roku referencyjnego w 
stosunku do wartości wydatków PKB lub oszacowań populacji nie wymagają korekty 
w zakresie wyników PPP. 
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ZAŁĄCZNIK II Podstawowa Pozycja zgodnie z tym co określono w art. 3

PP Opis

Nr

INDYWIDUALNE WYDATKI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW 
DOMOWYCH

ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE I NAPOJE BEZALKOHOLOWE

Artykuły żywnościowe

Pieczywo i zboża [COICOP 01.1.1]

1 Ryż

2 Inne zboża, mąki i inne produkty zbożowe

3 Chleb

4 Inne produkty piekarnicze

5 Produkty makaronowe

Mięso [COICOP 01.1.2]

6 Wołowina i cielęcina

7 Wieprzowina

8 Mięso jagnięce, baranie i kozie

9 Drób

10 Inne rodzaje mięsa i podroby jadalne

11 Wyroby delikatesowe i inne wyroby mięsne

Ryby i owoce morza [COICOP 01.1.3]

12 Świeże, chłodzone lub mrożone ryby i owoce morza

13 Zakonserwowane lub przetworzone ryby i owoce morza

Mleko, sery i jaja [COICOP 01.1.4]

14 Świeże mleko
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15 Konserwowane mleko i inne przetwory mleczne

16 Sery

17 Jaja i produkty na bazie jaj

Oleje i tłuszcze [COICOP 01.1.5]

18 Masło

19 Margaryna

20 Pozostałe jadalne oleje i tłuszcze

Owoce [COICOP 01.1.6]

21 Świeże lub chłodzone owoce

22 Mrożone, zakonserwowane lub przetworzone owoce i produkty na bazie owoców

Warzywa [COICOP 01.1.7]

23 Świeże lub schłodzone warzywa inne niż ziemniaki

24 Świeże lub schłodzone ziemniaki

25 Mrożone, zakonserwowane lub przetworzone warzywa i produkty na bazie warzyw

Cukier, dżemy, miód, czekolada i wyroby cukiernicze [COICOP 01.1.8]

26 Cukier

27 Dżemy, marmolady i miód

28 Wyroby cukiernicze, czekolada i inne wyroby czekoladowe

29 Lód jadalny, lody i sorbet

Artykuły żywnościowe, gdzie indziej niewymienione [COICOP 01.1.9]

30 Artykuły żywnościowe, gdzie indziej niewymienione

Napoje bezalkoholowe

Kawa, herbata, kakao [COICOP 01.2.1]

31 Kawa, herbata, kakao 

Woda mineralna, napoje, soki owocowe i warzywne [COICOP 01.2.2]

32 Wody mineralne
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33 Napoje i koncentraty

34 Soki owocowe i warzywne

NAPOJE ALKOHOLOWE, TYTOŃ I ŚRODKI ODURZAJĄCE

Napoje alkoholowe

Alkohole [COICOP 02.1.1]

35 Alkohole

Wino [COICOP 02.1.2]

36 Wino

Piwo [COICOP 02.1.3]

37 Piwo

Tytoń

Tytoń [COICOP 02.2.0]

38 Tytoń

Środi odurzające

Środki odurzające [COICOP 02.3.0]

39 Środi odurzające

ODZIEŻ I OBUWIE

Odzież

Materiały odzieżowe [COICOP 03.1.1]

40 Materiały odzieżowe 

Artykuły odzieżowe [COICOP 03.1.2])

41 Odzież męska

42 Odzież damska

43 Odzież dziecięca i niemowlęca

Inne artykuły odzieżowe i dodatki [COICOP 03.1.3]

44 Inne artykuły odzieżowe i dodatki 
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Czyszczenie, poprawki i wypożyczanie odzieży [COICOP 03.1.4]

45 Czyszczenie, poprawki i wypożyczanie odzieży 

Obuwie

Buty i inne rodzaje obuwia [COICOP 03.2.1

46 Obuwie męskie

47 Obuwie damske

48 Obuwie dziecięce i niemowlęce

Naprawa i wypożyczanie obuwia [COICOP 03.2.2]

49 Naprawa i wypożyczanie obuwia 

MIESZKANIE, WODA, ELEKTRYCZNOŚĆ, GAZ I INNE PALIWA

Rzeczywiste czynsze za wynajem nieruchomości

Rzeczywiste czynsze za wynajem nieruchomości [COICOP 04.1.1 i 04.1.2]

50 Rzeczywiste czynsze za wynajem nieruchomości

Kalkulacyjne czynsze za wynajem nieruchomości

Kalkulacyjne czynsze za wynajem nieruchomości [COICOP 04.2.1 i 04.2.2]

51 Kalkulacyjne czynsze za wynajem nieruchomości

Utrzymanie mieszkania i bieżące remonty

Wyroby do bieżących remontów i utrzymania mieszkania [COICOP 04.3.1]

52 Wyroby do bieżących remontów i utrzymania mieszkania

Usługi do bieżących remontów i utrzymania mieszkania [COICOP 04.3.2]

53 Usługi do bieżących remontów i utrzymania mieszkania

Zaopatrzenie w wodę i różne usługi na rzecz mieszkania

Zaopatrzenie w wodę [COICOP 04.4.1]

54 Zaopatrzenie w wodę

Inne usługi na rzecz mieszkania [COICOP 04.4.2, 04.4.3 i 04.4.4]

55 Inne usługi na rzecz mieszkania
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Elektryczność, gaz i inne paliwa

Elektryczność [COICOP 04.5.1]

56 Elektryczność

Gaz [COICOP 04.5.2]

57 Gaz

Paliwa płynne [COICOP 04.5.3]

58 Paliwa płynne

Paliwa stałe [COICOP 04.5.4]

59 Paliwa stałe

Energia grzewcza [COICOP 04.5.5]

60 Energia grzewcza

MEBLE, WYPOSAŻENIE DOMU I DORAŹNE UTRZYMANIE DOMU

Meble i wyposażenie wnętrza, dywany i inne pokrycia podłogi

Meble i wyposażenie wnętrza [COICOP 05.1.1]

61 Meble kuchenne

62 Meble sypialniane

63 Meble salonowe i do jadalni

64 Inne meble i wyposażenie wnętrza

Dywany i inne pokrycia podłogi [COICOP 05.1.2]

65 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe

Naprawa mebli, wyposażenia i pokryć podłogi [COICOP 05.1.3]

66 Naprawa mebli, wyposażenia i pokryć podłogi.

Tekstylia domowe

Tekstylia domowe [COICOP 05.2.0]

67 Tekstylia domowe

Sprzęt gospodarstwa domowego
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Duży sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny i nielektryczny [COICOP 05.3.1]

68 Duży sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny i nielektryczny 

Drobny elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego [COICOP 05.3.2]

69 Drobny elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego [COICOP 05.3.3]

70 Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.

Wyroby szklane, naczynia stołowe, przybory domowe

Wyroby szklane, naczynia stołowe i przybory domowe [COICOP 05.4.0]

71 Wyroby szklane, naczynia stołowe, przybory domowe

Narzędzia i wyposażenie domu i ogrodu

Duże narzędzia i wyposażenie [COICOP 05.5.1]

72 Duże narzędzia i wyposażenie 

Małe narzędzia i inne akcesoria [COICOP 05.5.2]

73 Małe narzędzia i inne akcesoria 

Towary i usługi do bieżącego utrzymania gospodarstwa domowego

Nietrwałe towary dla gospodarstwa domowego [COICOP 05.6.1]

74 Nietrwałe towary dla gospodarstwa domowego 

Usługi domowe i usługi mające na celu utrzymanie domu [COICOP 05.6.2]

75 Usługi domowe

76 Usługi mające na celu utrzymanie domu

ZDROWIE

Produkty medyczne, urządzenia i wyposażenie

Produkty farmaceutyczne [COICOIP 06.1.1]

77 Produkty farmaceutyczne

Inne produkty medyczne [COICOP 06.1.2]

78 Inne produkty medyczne
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Urządzenia i wyposażenie terapeutyczne [COICOP 06.1.3]

79 Urządzenia i wyposażenie terapeutyczne 

Usługi medyczne dla pacjentów dochodzących

Usługi medyczne [COICOP 06.2.1]

80 Usługi medyczne.

Usługi stomatologiczne [COICOP 06.2.2]

81 Usługi stomatologiczne

Usługi paramedyczne [COICOP 06.2.3]

82 Usługi paramedyczne

Usługi szpitalne

Usługi szpitalne [COICOP 06.3.0]

83 Usługi szpitalne

TRANSPORT

Zakup pojazdów

Pojazdy silnikowe [COICOP 07.1.1]

84 Pojazdy silnikowe z silnikiem wysokoprężnym

85 Pojazdy silnikowe z silnikiem benzynowym o pojemności mniejszej niż 1200cc

86 Pojazdy silnikowe z silnikiem benzynowym o pojemności od 1200cc do 1699cc

87 Pojazdy silnikowe z silnikiem benzynowym o pojemności od 1700cc do 2999cc

88 Pojazdy silnikowe z silnikiem benzynowym o pojemności wynoszącej 3000cc lub więcej

Motocykle [COICOP 07.1.2]

89 Motocykle

Rowery [COICOP 07.1.3]

90 Rowery 

Pojazdy ciągnione przez zwierzęta [COICOP 07.1.4]

91 Pojazdy ciągnione przez zwierzęta
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Używanie indywidualnych środków transportu

Części zamienne i akcesoria do indywidualnych środków transportu [COICOP 07 2.1]

92 Części zamienne i akcesoria do indywidualnych środków transportu 

Paliwa i smary do indywidualnych środków transportu [COICOP 07.2.2]

93 Paliwa i smary do indywidualnych środków transportu 

Serwis i naprawa indywidualnych środków transportu [COICOP 07.2.3]

94 Serwis i naprawa indywidualnych środków transportu 

Inne usługi na potrzeby indywidualnych środków transportu [COICOP 07.2.4]

95 Inne usługi na potrzeby indywidualnych środków transportu

Usługi transportowe

Kolejowy transport osób [COICOP 07.3.1]

96 Kolejowy transport osób

Drogowy transport osób [COICOP 07.3.2]

97 Drogowy transport osób

Powietrzny transport osób [COICOP 07.3.3]

98 Powietrzny transport osób

Transport osób na morzu i wodach śródlądowych [COICOP 07.3.4]

99 Transport osób na morzu i wodach śródlądowych

Kombinowany transport osób [COICOP 07.3.5]

100 Kombinowany transport osób

Inne kupowane usługi transportowe [COICOP 07.3.6]

101 Inne kupowane usługi transportowe 

KOMUNIKACJA

Usługi pocztowe

Usługi pocztowe [COICOP 08.1.0]

102 Usługi pocztowe
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Urządzenia telefoniczne i telefaksowe

Urządzenia telefoniczne i telefaksowe[COICOP 08.2.0]

103 Urządzenia telefoniczne i telefaksowe

Usługi telefoniczne i telefaksowe

Usługi telefoniczne i telefaksowe[COICOP 08.3.0]

104 Usługi telefoniczne i telefaksowe

WYPOCZYNEK I KULTURA

Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i przetwarzający informacje

Sprzęt do odbierania, zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu [COICOP 09.1.1]

105 Sprzęt do odbierania, zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu

Sprzęt fotograficzny i kinematograficzny, urządzenia optyczne [COICOP 09.1.2]

106 Sprzęt fotograficzny i kinematograficzny, urządzenia optyczne

Sprzęt do przetwarzania informacji [COICOP 09.1.3]

107 Sprzęt do przetwarzania informacji

Media służące do zapisu[COICOP 09.1.4]

108 Zapisane media służące do zapisu

109 Niezapisane media służące do zapisu

Naprawa sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i przetwarzającego informacje [COICOP 09.1.5]

110 Naprawa sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i przetwarzającego informacje.

Inne duże dobra trwałego użytku do rekreacji i kultury

Duże dobra trwałego użytku służące do rekreacji na świezym powietrzu[COICOP 09.2.1]

111 Duże dobra trwałego użytku służące do rekreacji na świezym powietrzu

Instrumenty muzyczne i duże dobra trwałego użytku służące do rekreacji we wnętrzu [COICOP 09.2.2]

112 Instrumenty muzyczne i duże dobra trwałego użytku służące do rekreacji we wnętrzu

Konserwacja i naprawa innych dużych dóbr trwałego użytku do rekreacji i kultury [COICOP 09.2.3]

113 Konserwacja i naprawa innych dużych dóbr trwałego użytku do rekreacji i kultury.
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Inne artykuły i sprzęt rekreacyjny, ogrody i zwierzęta domowe

Gry, zabawki i hobby [COICOP 09.3.1]

114 Gry, zabawki i hobby 

Sprzęt sportowy, kempingowy i do rekreacji na świeżym powietrzu [COICOP 09.3.2]

115 Sprzęt sportowy, kempingowy i do rekreacji na świeżym powietrzu

Ogrody, rośliny i kwiaty [COICOP 09.3.3]

116 Ogrody, rośliny i kwiaty 

Zwierzęta i pokrewne produkty [COICOP 09.3.4]

117 Zwierzęta i pokrewne produkty

Usługi weterynaryjne i inne dla zweirząt [COICOP 09.3.5]

118 Usługi weterynaryjne i inne dla zweirząt 

Usługi w zakresie rekreacji i kultury

Usługi w zakresie rekreacji i sportu [COICOP 09.4.1]

119 Usługi w zakresie rekreacji i sportu

Usługi związane z kulturą [COICOP 09.4.2]

120 Usługi fotograficzne

121 Inne usługi związane z kulturą

Gry losowe [COICOP 09.4.3]

122 Gry losowe 

Gazety, książki i przybory piśmiennicze

Książki [COICOP 09.5.1]

123 Książki

Gazety i czasopisma [COICOP 09.5.2]

124 Gazety i czasopisma 

Inne materiały drukowane, przybory piśmiennicze i przybory do rysowania [COICOP 09 5.3 i 09.5.4]

125 Inne materiały drukowane, przybory piśmiennicze i przybory do rysowania 
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Wyjazdy zorganizowane

Wyjazdy zorganizowane [COICOP 09.6.0]

126 Wyjazdy zorganizowane

EDUKACJA

Szkolnictwo przedszkolne i podstawowe.

Szkolnictwo przedszkolne i podstawowe [COICOP 10.1.0]

127 Szkolnictwo przedszkolne i podstawowe.

Szkolnictwo średnie

Szkolnictwo średnie [COICOP 10.2.0]

128 Szkolnictwo średnie

Szkolnictwo policealne, ale nie wyższe

Szkolnictwo policealne, ale nie wyższe [COICOP 10.3.0]

129 Szkolnictwo policealne, ale nie wyższe

Szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe [COICOP 10.4.0]

130 Szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo nieokreślone za pomocą poziomu

Szkolnictwo nieokreślone za pomocą poziomu [COICOP 10.5.0]

131 Szkolnictwo nieokreślone za pomocą poziomu

RESTAURACJE I HOTELE

Usługi cateringowe

Restauracje, kawiarnie i tym podobne [COICOP 11.1.1]

132 Usługi restauracyjne niezależnie od rodzaju placówki

133 Knajpy, bary, kawiarnie, herbaciarnie i tym podobne

Stołówki [COICOP 11.1.2]

134 Stołówki
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Usługi noclegowe

Usługi noclegowe [COICOP 11.2.0]

135 Usługi noclegowe

RÓŻNE TOWARY I USŁUGI

Pielęgnacja ciała

Salony fryzjerskie i kosmetyczne[COICOP 12.1.1]

136 Salony fryzjerskie i kosmetyczne 

Urządzenia elektryczne do pielęgnacji ciała [COICOP 12.1.2]

137 Urządzenia elektryczne do pielęgnacji ciała 

Inne urządzenia, wyroby i produkty do pielęgnacji ciała [COICOP 12.1.3]

138 Inne urządzenia, wyroby i produkty do pielęgnacji ciała 

Prostytucja

Prostytucja [COICOP 12.2.0]

139 Prostytucja

Przedmioty osobistego użytku, gdzie indziej niewymienione

Biżuteria, zegary i zegarki [COICOP 12.3.1]

140 Biżuteria, zegary i zegarki 

Inne przedmioty osobistego użytku [COICOP 12.3.2]

141 Inne przedmioty osobistego użytku 

Ochrona socjalna

Ochrona socjalna [COICOP 12.4.0]

142 Ochrona socjalna

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia [COICOP 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4 i 12.5.5]

143 Ubezpieczenia

Usługi finansowe, gdzie indziej niewymienione
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FISIM [COICOP 12.6.1]

144 FISIM

Inne usługi finansowe, gdzie indziej niewymienione [COICOP 12.6.2]

145 Inne usługi finansowe, gdzie indziej niewymienione

Inne usługi, gdzie indziej niewymienione

Inne usługi, gdzie indziej niewymienione [COICOP 12.7.0]

146 Inne usługi, gdzie indziej niewymienione

BILANS WYDATKÓW REZYDENTÓW ZA GRANICĄ ORAZ WYDATKÓW 
NIEREZYDENTÓW NA TERYTORIUM GOSPODARCZYM

Końcowe wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych rezydentów w pozostałej części świata

Końcowe wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych rezydentów w pozostałej części świata

147 Końcowe wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych rezydentów w pozostałej części świata

Końcowe wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych nierezydentów na terytorium 
gospodarczym

Końcowe wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych nierezydentów na terytorium gospodarczym

148 Końcowe wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych nierezydentów na terytorium 
gospodarczym

INDYWIDUALNE WYDATKI KONSUMPCYJNE WG NPISH

MIESZKANIE

Mieszkanie

Mieszkanie [COPNI 01.0.0]

149 Mieszkanie

ZDROWIE

Zdrowie

Zdrowie [COPNI 02.1.1 do 02.6.0]

150 Zdrowie

REKREACJA I KULTURA
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Rekreacja i kultura

Rekreacja i kultura [COPNI 03.1.0 i 03.2.0]

151 Rekreacja i kultura

EDUKACJA

Edukacja

Edukacja [COPNI 04.1.0 do 04.7.0]

152 Edukacja

OCHRONA SOCJALNA

Ochrona socjalna

Ochrona socjalna [COPNI 05.1.0 i 05.2.0]

153 Ochrona socjalna

INNE USŁUGI

Inne usługi

Inne usługi [COPNI 06.0.0 do 09.2.0]

154 Inne usługi

INDYWIDUALNE WYDATKI KONSUMPCYJNE WG RZĄDU

MIESZKANIE

Mieszkanie

Mieszkanie

155 Mieszkanie

ZDROWIE

Świadczenia zdrowotne i zwroty

Produkty medyczne, urządzenia i wyposażenie

156 Produkty farmaceutyczne

157 Inne produkty medyczne
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158 Urządzenia i wyposażenie terapeutyczne 

Usługi zdrowotne

159 Usługi medyczne dla pacjentów dochodzących

160 Usługi stomatologiczne dla pacjentów dochodzących

161 Usługi paramedyczne dla pacjentów dochodzących

162 Usługi szpitalne

Świadczenie usług zdrowotnych

Wynagrodzenie pracowników

163 Lekarze

164 Pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia

165 Pracownicy niemedyczni

Konsumpcja pośrednia

166 Produkty farmaceutyczne

167 Inne towary medyczne

168 Urządzenia i wyposażenie terapeutyczne 

169 Konsumpcja pośrednia gdzie indziej niewymieniona

Nadwyżka z działalności operacyjnej brutto

170 Nadwyżka operacyjna brutto

Podatki produkcyjne netto

171 Podatki produkcyjne netto

Wpływy ze sprzedaży

172 Wpływy ze sprzedaży

REKREACJA I KULTURA

Rekreacja i kultura

Rekreacja i kultura

173 Rekreacja i kultura
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EDUKACJA

Świadczenia edukacyjne i zwroty

Świadczenia edukacyjne i zwroty

174 Świadczenia edukacyjne i zwroty

Świadczenie usług edukacyjnych

Wynagrodzenie pracowników

175 Szkolnictwo przedszkolne i podstawowe.

176 Szkolnictwo średnie

177 Szkolnictwo policealne, ale nie wyższe

178 Szkolnictwo wyższe

Konsumpcja pośrednia

179 Konsumpcja pośrednia

Nadwyżka operacyjna brutto

180 Nadwyżka operacyjna brutto

Podatki produkcyjne netto

181 Podatki produkcyjne netto

Wpływy ze sprzedaży

182 Wpływy ze sprzedaży

OCHRONA SOCJALNA

Ochrona socjalna

Ochrona socjalna

183 Ochrona socjalna

ZBIOROWE WYDATKI KONSUMPCYJNE WG RZĄDU

USŁUGI ZBIOROWE

Usługi zbiorowe
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Wynagrodzenie pracowników

184 Wynagrodzenie pracowników (usługi zbiorowe związane z obroną) 

185 Wynagrodzenie pracowników (usługi zbiorowe inne niż związane z obroną) 

Konsumpcja pośrednia

186 Konsumpcja pośrednia (usługi zbiorowe związane z obroną) 

187 Konsumpcja pośrednia (usługi zbiorowe inne niż związane z obroną) 

Nadwyżka operacyjna brutto

188 Nadwyżka operacyjna brutto (usługi zbiorowe związane z obroną) 

Podatki produkcyjne netto

189 Podatki produkcyjne netto (usługi zbiorowe związane z obroną) 

Wpływy ze sprzedaży

190 Wpływy ze sprzedaży (usługi zbiorowe związane z obroną) 

WYDATKI NA NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE 

MASZYNY I WYPOSAŻENIE

Wyroby i wyposażenie metalowe

Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i wyposażenia [CPA 28.11 do 28.75]

191 Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i wyposażenia

Maszyny o ogólnym zastosowaniu [CPA 29.11 do 29.24]

192 Slinki i turbiny, pompy i kompresory

193 Inne maszyny o ogólnym zastosowaniu

Maszyny o ogólnym zastosowaniu [CPA 29.31 do 29.72]

194 Maszyny rolnicze i leśnicze

195 Obrabiarki

196 Maszyny do metalurgii, górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
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197 Maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu

198 Maszyny do produkcji w przemyśle włókienniczym, odzieżowym i skórzanym

199 Inne maszyny o szczególnym zastosowaniu

Wyposażenie elektryczne i optyczne[CPA 30.01 to 33.50]

200 Maszyny biurowe

201 Komputery i inne urządzenia do przetwarzania informacji

202 Maszyny i urządzenia elektryczne

203 Radio, telewizory i wyposażenie oraz urządzenia do komunikacji

204 Instrumenty medyczne, precyzyjne i optyczne, zegarki i zegary

Inne wyroby gdzie indziej niesklasyfikowane. [CPA 36.11 do 36.63]

205 Inne wyroby gdzie indziej niesklasyfikowane.

Sprzęt przeznaczony do transportu 

Sprzęt przeznaczony do transportu drogowego [CPA 34.10 do 34.30 i 35.41 do 35.50]

206 Pojazdy silnikowe, przyczepy i naczepy

207 Inny transport drogowy

Inny sprzęt przeznaczony do transportu [CPA 35.11 do 35.30]

208 Statki, łodzie, parowce, holowiniki, pływające platformy, platformy wiertnicze

209 Lokomotowy oraz pojazdy szynowe

210 Statki powietrzne, helokoptery oraz inny sprzęt aeronautyczny 

BUDOWNICTWO

Budynki mieszkalne

Budynki jedno- lub dwurodzinne [CPA dział 45]

211 Budynki jedno- lub dwurodzinne 

Budynki wielorodzinne [CPA dział 45]

212 Budynki wielorodzinne

Budynki niebędące budynkami mieszkalnymi.
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Budynki rolnicze [CPA dział 45]

213 Budynki rolnicze

Budynki przemysłowe i magazyny [CPA dział 45]

214 Budynki przemysłowe i magazyny

Budynki handlowe [CPA dział 45]

215 Budynki handlowe

Inne budynki niebędące budynkami mieszkalnymi [CPA dział 45]

216 Inne budynki niebędące budynkami mieszkalnymi.

Obiekty budownictwa lądowego 

Infrastruktury transportowe [CPA dział 45]

217 Infrastruktury transportowe 

Rurociągi, linie komunikacyjne i energetyczne [CPA dział 45]

218 Rurociągi, linie komunikacyjne i energetyczne 

Inne obiekty budownictwa lądowego [CPA dział 45]

219 Inne obiekty budownictwa lądowego 

INNE PRODUKTY

Inne produkty

Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa i produkty akwakultury[CPA dział 01, 02 i 05]

220 Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa i produkty akwakultury

Oprogramowanie [CPA 72.20]

221 Oprogramowanie

Inne produkty, gdzie indziej niewymienione [CPA gdzie indziej niewymionione.]

222 Inne produkty, gdzie indziej niewymienione
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ZMIANY W ZAPASACH I NABYTKI POMNIEJSZONE O SPRZEDAŻ
AKTYWÓW WARTOŚCIOWYCH

ZMIANY W ZAPASACH

Zmiany w zapasach

Zmiany w zapasach

223 Zmiany w zapasach

NABYTKI POMNIEJSZONE O SPRZEDAŻ AKTYWÓW WARTOŚCIOWYCH

Nabytki pomniejszone o sprzedaż aktywów wartościowych.

Nabytki pomniejszone o sprzedaż aktywów wartościowych.

224 Nabytki pomniejszone o sprzedaż aktywów wartościowych.

SALDO WYWOZÓW I PRZYWOZÓW

WYWÓZ TOWARÓW I USŁUG

Wywóz towarów

Wywóz towarów do UE i do instytucji UE

225 Wywóz towarów to krajów UE

226 Wywóz towarów do do instytucji UE

Wywóz towarów do państw trzecich i organizacji międzynarodowychi

227 Wywóz towarów do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Wywóz usług

Wywóz usług do UE i do instytucji UE

228 Wywóz usług do krajów UE

229 Wywóz usług do do instytucji UE

Wywóz usług do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

230 Wywóz usług do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

PRZYWÓZ TOWARÓW I USŁUG
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Przywóz towarów

Przywóz towarów z UE i instytucji UE

231 Przywóz towarów z krajów UE

232 Przywóz towarów z instytucji UE

Przywóz towarów z państw trzecich i organizacji międzynarodowych

233 Przywóz towarów z państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Przywóz usług

Przywóz usłu z UE i instytucji UE

234 Przywóz usług z krajów UE

235 Przywóz usług z instytucji UE

Przywóz usług z państw trzecich i organizacji międzynarodowych

236 Przywóz usług z państw trzecich i organizacji międzynarodowych
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OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH

TYTUŁ WNIOSKU:1.

Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnych zasad dla dostarczania 
podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej (PPP) oraz ich wyliczenia 
i rozpowszechnienia.

STRUKTURA ABM/ABB2.

Dziedzina/dziedziny polityki, których dotyczy wniosek i powiązane zadanie/zadania:

Tytuł 01: Sprawy gospodarcze i finansowe: Unia Gospodarcza i Walutowa (204)

Tytuł 13: Polityka regionalna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i inne 
interwencje w zakresie polityki regionalnej (1603), Fundusz Spójności (1604)

Tytuł 26: Administracja: Polityka personalna i zarządzanie zasobami ludzkimi, zarz
ądzanie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi

Tytuł 27: Budżet: Polityka budżetowa

Tytuł 29: Statystyka: Tworzenie informacji statystycznych (3403)

POZYCJE W BUDŻECIE3.

Pozycje w budżecie (pozycje operacyjne i powiązane pozycje pomocy technicznej i 3.1.
administracyjnej (dawniej pozycje B..A)), wraz z treścią:

29.01.01 Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze dzia
łalności „Statystyka”

29 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar dzia
łalności „Statystyka”

29.02.01 Polityka dotycząca informacji statystycznych

Czas trwania działania i wpływu finansowego:3.2.

Wniosek nie przewiduje ukończenia działania. Dotacje dla państw członkowskich 
ograniczają się do okresu pięciu lat: 2007-2011 z wyjątkiem działań niezbędnych do 
ustalenia współczynników korygujących stosowanych we WE do wynagrodzeń, świadcze
ń emerytalnych i rentowych (zgodnie z art. 64 regulaminu pracowniczego). 

Informacje budżetowe:3.3.
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12 Wydatki niewchodzące w zakres rozdziału 1 w tytule 29.
13 Wydatki w ramach art. 29.1.04.

Linia bud
żetowa

Rodzaj wydatków Nowe Wkład 
EFTA

Wkład krajów 
ubiegających 

się o cz
łonkostwo

Dział w 
perspektywi
e finansowej

29.01.01 Nieobowiązkowe Niezróżnicowane NIE NIE NIE Nr 3

29 01 02 Nieobowiązkowe Niezróżnicowane NIE NIE NIE Nr 3

29.02.01 Nieobowiązkowe Zróżnicowane NIE TAK NIE Nr 3

ZESTAWIENIE ZASOBÓW4.

Zasoby finansowe4.1.

Skutki finansowe podane w tej ocenie są orientacyjne, tj. środki i budżet wymagane do 
prac w ramach rozporządzenia o parytetach siły nabywczej są uwzględnione w pi
ęcioletnich programach statystycznych Komisji (obecnie decyzja nr 2367/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wspólnotowego 
programu statystycznego na lata 2003-2007, Dz.U. L 358, str. 1.) Skutki finansowe 
rozporządzenia o PPP pokazują kwotę środków, jaka jest wymagana przez parytety siły 
nabywczej w łącznej kwocie środków udostępnionych na działania w obszarze działalno
ści „Statystyka”.

Zestawienie środków na zobowiązania (CA) i środków na płatności (PA)4.1.1.
w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rodzaj wydatków Sekcja 
nr

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem

Wydatki operacyjne 12

Środki na zobowiązania 
(CA)

8.1 a 5.180 3.615 3.315 3.315 3.315 1.965 1.965 22.670

Środki na płatności (PA) b 1.680 5.005 3.405 3.315 3.315 3.315 1.965 22.000

Wydatki administracyjne w ramach kwoty referencyjnej13

Pomoc techniczna i 
administracyjna (NDA)

8.2.4 c 0
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14 Wydatki w ramach art. 29.1.01 i 29.1.02.

KWOTA REFERENCYJNA OGÓŁEM

Środki na zobowiązania A+c 5.180 3.615 3.315 3.315 3.315 1.965 1.965 22.670

Środki na płatności B+c 1.680 5.005 3.405 3.315 3.315 3.315 1.965 22.000

Wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej14

Wydatki na zasoby 
ludzkie i powiązane 
wydatki (NDA)

8.2.5 d 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 7.560

Wydatki administracyjne, 
inne niż koszty zasobów 
ludzkich i powiązane koszty, 
nieuwzględnione w kwocie 
referencyjnej (NDA)

8.2.6 e 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.700

Indykatywne koszty finansowe interwencji ogółem

OGÓŁEM CA w tym 
koszty zasobów ludzkich

A+c+
d+e

6.360 4.795 4.495 4.495 4.495 3.145 3.145 30.930

OGÓŁEM PA w tym 
koszty zasobów ludzkich

B+c+
d+e

2.860 6.185 4.585 4.495 4.495 4.495 3.145 27.115

Szczegółowe informacje dotyczące współfinansowania

Komisja będzie finansować koszty wykonania rozporządzenia o PPP za pośrednictwem 
dotacji w okresie 2007-2011.

Współfinansowanie jest hipotetycznym szacunkiem na podstawie kwoty wymaganych 
środków, przy założeniu że krajowe instytuty statystyczne (KIS) wydadzą całość
przypisanych w budżecie dotacji (patrz tabela 8.1); KIS same muszą sfinansować co 
najmniej 30 % kosztów uprawnionych do dotacji. 

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Organ współfinansujący 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem

KIS państw cz
łonkowskich

f 1.191 0.628 0.628 0.628 0.628 1.978 1.978 7.659

OGÓŁEM CA w tym 
współfinansowanie

a+c+d
+e+f

7.551 5.423 5.123 5.123 5.123 5.123 5.123 38.589

Zgodność z programowaniem finansowym4.1.2.

ý Wniosek jest zgodny z istniejącym programowaniem finansowym.

¨ Wniosek wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w perspektywie 
finansowej.
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15 Patrz pkt 19 i 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego.

¨ Wniosek może wymagać zastosowania postanowień porozumienia mi
ędzyinstytucjonalnego15 (tzn. instrumentu elastyczności lub zmiany perspektywy 
finansowej).

Wpływ finansowy na dochody4.1.3.

ý Wniosek nie ma wpływu finansowego na dochody.

¨ Wniosek ma wpływ finansowy

Zasoby ludzkie w przeliczeniu na pełne etaty (w tym urzędnicy, pracownicy czasowi i 4.2.
personel zewnętrzny) - szczegółowe informacje w pkt 8.2.1.

Wymagania na dany 
rok

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zasoby ludzkie ogó
łem

10 10 10 10 10 10 10

OPIS I CELE5.

Szczegółowy kontekst wniosku należy podać w uzasadnieniu.

Potrzeba, która ma zostać zaspokojona w perspektywie krótko- lub długoterminowej5.1.

Aby zaspokoić zapotrzebowanie na dane w odniesieniu do politycznych działań Komisji, 
w szczególności w zakresie polityki regionalnej.

Wartość dodana z tytułu zaangażowania Wspólnoty i spójność wniosku z innymi 5.2.
instrumentami finansowymi oraz możliwa synergia.

Wymienione statystyki nie powstałyby bez zaangażowania Wspólnoty.

Cele, spodziewane wyniki oraz wskaźniki związane z wnioskiem w kontekście ABM 5.3.
(zarządzania opartego na zadaniach).

Zagwarantowanie stałego corocznego opracowania parytetów siły nabywczej dla ka
żdego państwa członkowskiego.

Metoda realizacji (indykatywna)5.4.

Zarządzanie scentralizowane bezpośrednio przez Komisję

MONITOROWANIE I OCENA6.
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System monitorowania6.1.

Wykonywanie rozporządzenia będzie nadzorowane za pomocą standardowych 
sprawozdań opisujących krajowe metody i praktyki. Sprawozdania będą sporządzane w 
sześciomiesięcznych odstępach czasu. Sprawozdania krajowe będą oceniane przez 
Komisję. 

Badania cen PPP również są stale monitorowane. Po każdym badaniu KIS przedkładają
Komisji sprawozdanie z badania.

Wykonanie rozporządzenia i możliwe zmiany techniczne nastąpią zgodnie z procedurą
komitologii przewidzianą w art. 11 rozporządzenia.

Ocena6.2.

Ocena ex-ante6.2.1.

Wniosek dotyczący rozporządzenia jest kontynuacją obecnych działań, prowadzonych 
obecnie dobrowolnie przez państwa członkowskie. 

Działania podjęte w wyniku oceny pośredniej/ex-post (wnioski wyciągnięte z podobnych 6.1.2.
doświadczeń w przeszłości)

N/A

Warunki i częstotliwość przyszłych ocen.6.1.3.

Przepisy niniejszego rozporządzenia są poddawane przeglądowi co pięć lat po dacie jego 
wejścia w życie i zmieniane, w stosownych przypadkach, na podstawie sprawozdania 
przesłanego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz wniosku Komisji.

ŚRODKI ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH7.

W odpowiedzi na inicjatywę Komisji dotyczącą reformy zarządzania finansami 
wprowadzono ulepszony system wewnętrznego zarządzania i kontroli. Częścią tego 
systemu jest wzmocniona zdolność do niezależnego audytu wewnętrznego.

W celu zagwarantowania, że procedury zapobiegania i wykrywania nadużyć i nieprawid
łowości istnieją i funkcjonują, wprowadzono coroczny monitoring postępów we wdra
żaniu standardów kontroli wewnętrznej stosowanych przez Komisję.

Wprowadzono nowe zasady i procedury w odniesieniu do głównej procedury bud
żetowej: przetargi, dotacje, zobowiązania, kontrakty i płatności.
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASOBÓW8.

Cele wniosku z uwzględnieniem ich kosztu finansowego8.1.

Środki na zobowiązania w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

(Należy wskazać cele, dzia
łania i realizacje)

Rodzaj 
realizacji Śred

ni 
koszt

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 RAZEM

Liczba 
realiza

cji

Kosz
t ca

łkow
ity

Liczba 
realiza

cji

Kosz
t ca

łkow
ity

Liczba 
realiza

cji

Kosz
t ca

łkow
ity

Liczba 
realiza

cji

Kosz
t ca

łkow
ity

Liczba 
realiza

cji

Kosz
t ca

łkow
ity

Liczba 
realiza

cji

Kosz
t ca

łkow
ity

Liczba 
realiza

cji
Koszt 

ca
łkowity

Liczba 
realizac

ji

Koszt 
ca

łkowity

CEL OPERACYJNY NR 1 –
Tworzenie statystyk dotycz
ących PPP i wykonywania 
rozporządzenia o PPP

Subwencja dla krajowych 
instytutów statystycznych w pa
ństwach członkowskich

Dotacje 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

CEL OPERACYJNY NR.2 –
Wsparcie statystyczne dla 
Eurostatu przy realizacji 
programu PPP

Umowy o świadczenie usług 
ze stronami trzecimi

Pomoc 
techniczna

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

CEL OPERACYJNY NR 3 –
Coroczne tworzenie statystyk 
dotyczących PPP

IT –opracowanie bazy danych Oprogramo
wanie

0.300 1 0.300 1 0.300

IT - Obsługa informatyczna 
bazy danych

Oprogramo
wanie

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

KOSZT OGÓŁEM 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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16 Koszty te NIE są uwzględnione w kwocie referencyjnej.
17 Koszty te NIE są uwzględnione w kwocie referencyjnej.
18 Koszty te są uwzględnione w kwocie referencyjnej.

Wydatki administracyjne8.2.

Rzeczywiste potrzeby związane z zasobami ludzkimi oraz administracyjnymi zostaną
pokryte ze środków przydzielonych służbom zarządzającym w ramach procedury 
rocznego podziału środków.

Liczba i rodzaj pracowników8.2.1.

Stanowiska uwzględnione w tabeli istnieją i w chwili obecnej są przydzielane do zada
ń objętych proponowanym rozporządzeniem.

Rodzaj 
stanowiska

Personel, któremu powierzono zarządzanie działaniem przy użyciu istniejących 
i/lub dodatkowych zasobów (liczba stanowisk/pełnych etatów)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Urz
ędnicy16

(29 01 01)

A*/AD 3 3 3 3 3 3 3

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

Pracownicy finansowani 17

w ramach art. 29 01 02
4 4 4 4 4 4 4

Inni pracownicy 18

finansowani w ramach 
art. 29 01 04/05

0 0 0 0 0 0 0

OGÓŁEM 10 10 10 10 10 10 10

Opis zadań związanych z działaniem8.2.2.

Zadania związane z tworzeniem statystyk:

Opracowanie metodologii w celu zapewnienia porównywalności wyników•

Wsparcie metodyczne dla KIS•

Sporządzenie kwestionariusza i wytycznych•

Gromadzenie danych z innych państw członkowskich i innych krajów uczestnicz•
ących

Sprawdzanie i zatwierdzanie danych•

Rozpowszechnianie i publikowanie danych•

Analiza jakości•

Nadzorowanie wykonawców•

Zadania administracyjne:

Zarządzanie zleceniami/dotacjami •

Źródła zasobów ludzkich (stosunek pracy)8.2.3.
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ý Stanowiska obecnie przypisane do zarządzania programem, które zostaną
przekształcone lub utrzymane.

¨ Stanowiska wstępnie przyznane w ramach rocznej strategii politycznej/wst
ępnego projektu budżetu (APS/PDB) na rok n.

¨ Stanowiska, o które zostanie złożony wniosek w ramach następnej procedury 
APS/PDB.

¨ Przesunięcia w ramach istniejącej kadry kierowniczej (przesunięcia wewnętrzne)

¨ Stanowiska wymagane na rok n, które nie zostały przewidziane w APS/PDB w 
danym roku.

Inne wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej(Pozycja 29 01 8.2.4.
04/05 - Wydatki na administrację i zarządzanie)

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Pozycja w budżecie
(numer i treść)

Rok 
n

Rok 
n+1

Rok 
n+2

Rok 
n+3

Rok 
n+4

Rok 
n+5
i pó
źniej

RAZEM

1 Pomoc techniczna i administracyjna 
(w tym związane z nią koszty 
personelu)
Agencje wykonawcze

Inna pomoc techniczna i 
administracyjna

wewnętrzna

zewnętrzna

Pomoc techniczna i administracyjna ogó
łem

Koszt finansowy zasobów ludzkich i powiązane koszty nieuwzględnione w kwocie 8.2.5.
referencyjnej

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rodzaj zasobów 
ludzkich

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Urzędnicy i 
pracownicy 
czasowi (29 01 01)

0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648
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Pracownicy 
finansowani w 
ramach art. 29 01 
02 (personel 
pomocniczy, 
oddelegowani 
eksperci krajowi 
(END), personel 
kontraktowy 
itp.)itd.)

0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432

Koszt zasobów 
ludzkich i koszty 

powiązane 
(nieuwzględnione 

w kwocie 
referencyjnej) ogó

łem

1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080

Kalkulacja – urzędnicy i pracownicy czasowi
Średnio 0,108 mln EUR na osobę na rok

Kalkulacja – pracownicy finansowani w ramach art. XX 01 02

Średnio 0,108 mln EUR na osobę na rok

Inne wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej8.2.6.
w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 RAZE
M

29 01 02 11 01 Podróże służbowe 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.350

29 01 02 11 02 Spotkania i konferencje 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.350

29 01 02 11 03 Komitety

29 01 02 11 04 Badania i konsultacje

29 01 02 11 05 Systemy informatyczne

2. Inne wydatki na zarządzanie ogó
łem (XX 01 02 11)

0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.700

3 Inne wydatki o charakterze 
administracyjnym (należy wskazać
jakie, odnosząc się do pozycji w budżecie)

Ogółem wydatki administracyjne inne 
niż wydatki na zasoby ludzkie i powi

ązane koszty (nieuwzględnione w 
kwocie referencyjnej)

0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.700

Kalkulacja – inne wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej
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