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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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4 JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul 

(CE) nr. 995/2001 al Comisiei (JO L 139, 23.05.2001, p. 3).

2006/0042 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor norme comune pentru furnizarea de informaţii de bază privind parită
ţile puterii de cumpărare şi pentru calculul şi difuzarea acestora

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul 
(1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât: 

Pentru a compara volumul produsului intern brut (PIB) al statelor membre, este esenţial (1)
ca Comunitatea să dispună de parităţile puterii de cumpărare (PPC) care reflectă diferen
ţele dintre statele membre în privinţa nivelului preţurilor.

PPC comunitare trebuie calculate aplicând o metodologie armonizată, compatibilă cu (2)
Regulamentul (CE) nr. 2223/1996 din 25 iunie 1996 privind sistemul european de 
conturi naţionale şi regionale din Comunitate4 (SEC 95), care defineşte un cadru pentru 
elaborarea conturilor naţionale în statele membre. 

Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 (3)
iunie 1999 de stabilire a dispoziţiilor generale referitoare la Fondurile structurale trebuie 
citit în coroborare cu partea 15 din anexa II la Actul de aderare din 2003, intitulată
„Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale”. Articolul 3 alineatul (1) 
în cauză prevede că regiunile incluse în obiectivul 1 sunt regiunile care corespund 
nivelului II din NUTS, al căror PIB pe cap de locuitor, măsurat în PPC şi calculat pe 
baza datelor comunitare, este sub 75% din media comunitară. În absenţa PPC 
regionale, la stabilirea listei regiunilor susceptibile de a beneficia de Fondurile 
structurale ar trebui folosite PPC naţionale; acestea pot servi şi la determinarea sumei 
ce urmează să fie alocată fiecărei regiuni.
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5 JO L 130, 25.5.1994, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Actul de aderare din 2003.
6 JO L 52, 22.2.1997, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 

nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
7 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
8 JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1164/94 al Consiliului din 16 mai (4)
1994 de creare a unui Fond de coeziune5 trebuie citit în coroborare cu partea 15 din 
anexa II la Actul de aderare din 2003, intitulată „Politica regională şi coordonarea 
instrumentelor structurale”. Articolul în cauză prevede că Fondul acordă contribuţii 
financiare proiectelor care contribuie la realizarea obiectivelor stabilite în Tratatul 
privind Uniunea Europeană, în domeniul mediului şi al reţelelor transeuropene de 
infrastructură a transporturilor din statele membre care au un produs naţional brut 
(PNB) pe cap de locuitor, măsurat în parităţile puterii de cumpărare, de sub 90% din 
media Comunităţii Europene şi care au un program pentru îndeplinirea condiţiilor de 
convergenţă economică prevăzute în articolul 104c din tratat.

Articolul 1 din anexa XI la Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene prevede că, (5)
pentru revizuirea prevăzută la articolul 65 alineatul (1) din Statutul funcţionarilor, 
Eurostat trebuie să întocmească în fiecare an, până la sfârşitul lunii octombrie, un raport 
privind evoluţia costului vieţii în Bruxelles, parităţile economice între Bruxelles şi 
anumite locuri din statele membre, precum şi evoluţia puterii de cumpărare a salariilor 
din administraţiile guvernului central.

Metodologiile şi practicile existente utilizate în cadrul Uniunii Europene, reglementate (6)
în prezent ca programe statistice individuale de Regulamentul (CE) nr. 322/1997 al 
Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare6, trebuie să se înscrie pe 
viitor într-un cadru juridic.

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui (7)
adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de 
stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei7.

Comitetul pentru programul statistic, înfiinţat prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a (8)
Consiliului din 19 iunie 1989 de constituire a Comitetului pentru programele statistice 
ale Comunităţilor Europene8, a fost consultat în conformitate cu articolul 3 din decizia 
în cauză,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectiv

Obiectivul prezentului regulament este de a stabili norme comune pentru furnizarea de informa
ţii de bază privind parităţile puterii de cumpărare (PPC) şi pentru calculul şi difuzarea acestora. 
PPC reflectă doar diferenţele între nivelul preţurilor şi ponderea cheltuielilor.

Articolul 2
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9 JO L 186, 5.8.1995, p. 59.

Domeniu de aplicare

1. Informaţiile de bază care trebuie furnizate sunt datele necesare pentru calcularea PPC 
şi garantarea calităţii acestora.

Aceste informaţii de bază includ preţurile, defalcarea cheltuielilor din PIB şi alte date 
enumerate în anexa I.

2. PPC se calculează pe baza preţurilor medii anuale ale bunurilor şi serviciilor la nivel na
ţional, utilizând informaţiile de bază referitoare la teritoriul economic al statelor 
membre, astfel cum au fost definite în sistemul „SEC 95” instituit de Regulamentul 
(CE) nr. 2223/1996 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de 
conturi naţionale şi regionale din Comunitate (SEC 95).

3. PPC se calculează în conformitate cu poziţiile de bază enumerate în anexa II, 
respectând clasificările conexe ale PIB definite în Regulamentul (CE) nr. 2223/1996.

Articolul 3

Definiţii

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

(a) „parităţile puterii de cumpărare” sau „PPC” înseamnă deflatorii spaţiali şi convertorii 
valutari care elimină efectele diferenţelor de nivel al preţurilor dintre ţări permiţând 
astfel comparaţii ale volumelor componentelor PIB şi comparaţii ale nivelurilor pre
ţurilor; 

(b) „standardul puterii de cumpărare” (SPC) este unitatea monetară comună fictivă de 
referinţă utilizată în cadrul Uniunii Europene pentru a exprima volumul agregatelor 
economice, pentru comparaţiile în spaţiu, astfel încât diferenţele de preţ dintre ţări să
fie eliminate; 

(c) „preţuri” înseamnă preţurile de cumpărare plătite de consumatorul final;

(d) „ponderile cheltuielilor” înseamnă cotele componentelor cheltuielilor din PIB la pre
ţurile curente;

(e) „poziţie de bază” înseamnă nivelul de agregare cel mai scăzut al posturilor din 
defalcarea PIB pentru care se calculează parităţi; 

(f) „articol” înseamnă un bun sau un serviciu bine definit utilizat în cadrul observării pre
ţurilor;

(g) „chiriile efective şi imputate” sunt definite în conformitate cu Decizia 95/309/CE, 
Euratom a Comisiei9;

(h) „remunerarea angajaţilor” este definită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
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10 JO L 310, 30.11.1996, p. 1.

2223/1996 al Consiliului10;

(i) „factori de corecţie temporală” înseamnă factorii utilizaţi pentru ajustarea preţurilor 
medii obţinute la momentul anchetei la preţurile medii anuale; 

(j) „factori de corecţie spaţială” înseamnă factorii utilizaţi pentru ajustarea preţurilor 
medii obţinute într-unul sau în mai multe locuri de pe teritoriul economic al unui stat 
membru la preţurile medii naţionale; 

(k) „articolele reprezentative” înseamnă articolele care fac parte sau sunt considerate ca f
ăcând parte din cele mai importante articole cumpărate pe pieţele naţionale din 
punctul de vedere al cheltuielilor totale relative din cadrul unei poziţii de bază;

(l) „indicatorii de reprezentativitate” înseamnă markerii sau alţi indicatori de identificare a 
articolelor alese de ţări ca fiind reprezentative;

(m) „echireprezentativitatea” înseamnă o proprietate obligatorie pentru componenţa listei 
de articole pentru o poziţie de bază, fiecare ţară fiind în măsură să determine preţul 
pentru un număr de produse reprezentative proporţional cu eterogeneitatea 
produselor şi a nivelurilor preţurilor vizate de poziţia de bază şi cu cheltuielile sale din 
cadrul acestei poziţii de bază;

(n) „tranzitiv” înseamnă proprietatea prin care comparaţia directă dintre oricare două ţări 
dă acelaşi rezultat ca o comparaţie indirectă realizată printr-o oricare altă ţară;

(o) „eroare” înseamnă utilizarea incorectă a unei informaţii de bază sau aplicarea 
necorespunzătoare a unei proceduri de calcul;

(p) „an de referinţă” înseamnă anul calendaristic la care se referă rezultatele anuale;

(q) „fixitate” înseamnă că, deşi rezultatele sunt calculate iniţial pentru un grup de ţări, iar 
apoi pentru un grup mai mare de ţări, PPC între ţările din primul grup sunt totuşi p
ăstrate;

Articolul 4

Roluri şi responsabilităţi

1. Comisia are următoarele responsabilităţi:

(a) coordonarea furnizării informaţiilor de bază;

(b) calcularea şi publicarea PPC;

(c) asigurarea calităţii PPC, în conformitate cu articolul 7;

(d) dezvoltarea metodologiei, împreună cu statele membre;

(e) să se asigure că statele membre au ocazia să îşi facă cunoscute observaţiile 
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11 JO L 76, 30.3.1993, p. 1.

privind rezultatele PPC înainte de publicarea acestora şi că observaţiile în cauză
sunt luate în considerare de către Comisie (Eurostat);

Aceste sarcini vor fi îndeplinite de Eurostat în numele Comisiei.

2. Statele membre furnizează informaţiile de bază în conformitate cu procedura men
ţionată în anexa I.

Statele membre atestă în scris rezultatele anchetei pentru care sunt responsabile la 
finalizarea procesului de validare a datelor, în conformitate cu anexa I punctul 5.2.

Ele aprobă metodologia de culegere a datelor şi verifică plauzibilitatea lor, inclusiv a 
informaţiilor de bază furnizate de Comisie (Eurostat).

Articolul 5

Transmiterea informaţiilor de bază

1. Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) informaţiile de bază menţionate în anexa 
I, în conformitate cu dispoziţiile comunitare în vigoare în domeniul transmiterii 
datelor.

2. Informaţiile de bază menţionate în anexa I sunt transmise în formatul tehnic şi în 
termenele prevăzute în anexa I.

3. Atunci când informaţiile de bază sunt furnizate statelor membre de Comisie 
(Eurostat), aceasta din urmă transmite, de asemenea, o descriere metodologică menită
să dea posibilitatea statelor membre să efectueze un control al plauzibilităţii.

Articolul 6

Unităţi statistice

1. Informaţiile de bază menţionate în anexa I se obţin fie din unităţile statistice definite în 
Regulamentul (CEE) nr. 696/1993 al Consiliului11, fie din alte surse, cu condiţia ca 
aceste surse să îndeplinească criteriile de calitate prevăzute în anexa I punctul 5.1.

2. Unităţile statistice cărora statele membre le solicită să furnizeze date sau să coopereze 
la colectarea acestora permit monitorizarea preţurilor real percepute şi furnizează
informaţii sincere şi complete în momentul în care le sunt solicitate.

Articolul 7

Criterii de calitate şi controlul calităţii

1. Comisia (Eurostat) şi statele membre instituie un sistem de control al calităţii bazat pe 
rapoarte şi evaluări, în conformitate cu anexa I punctul 5.3.
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2. Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat), la cererea acesteia, toate informaţiile 
necesare pentru evaluarea calităţii informaţiilor de bază menţionate în anexa I.

Statele membre comunică, de asemenea, Comisiei (Eurostat) orice detaliu privind 
modificările ulterioare ale metodelor utilizate.

3. Fiecare stat membru transmite Comisiei (Eurostat) rapoarte privind calitatea 
anchetelor pentru care este responsabil, în conformitate cu secţiunea 5 din anexa I.

Articolul 8

Periodicitate

Comisia (Eurostat) calculează PPC pentru fiecare an calendaristic.

Articolul 9

Difuzare

1. Comisia (Eurostat) publică rezultatele anuale finale în termen de 36 de luni de la 
încheierea anului de referinţă.

Publicarea se bazează pe datele de care Comisia (Eurostat) dispune cu cel mult trei 
luni înainte de data publicării.

Prezentul alineat nu modifică cu nimic dreptul Comisiei (Eurostat) de a publica 
rezultate preliminare mai devreme de 36 de luni de la încheierea anului de referinţă.

2. Rezultatele publicate de Comisie (Eurostat) la un nivel agregat pentru fiecare stat 
membru includ cel puţin următoarele:

(a) PPC la nivelul PIB,

(b) PPC pentru consumul privat al gospodăriilor populaţiei şi consumul individual 
efectiv,

(c) indicii de nivel al preţurilor faţă de media comunitară,

(d) PIB, consumul privat al gospodăriilor populaţiei şi consumul individual efectiv, 
precum şi cifrele respective pe cap de locuitor în SPC.

3. Chiar dacă rezultatele sunt calculate pentru un grup mai mare de ţări, PPC ale statelor 
membre sunt totuşi păstrate, conform principiului fixităţii. 

4. PPC finale publicate nu fac, de regulă, obiectul unei revizuiri.

Cu toate acestea, în cazul în care s-au comis erori care intră sub incidenţa secţiunii 10 
din anexa I, rezultatele corectate se publică aplicând procedura prevăzută în secţiunea 
în cauză.
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Se vor efectua revizuiri generale excepţionale dacă, datorită unor modificări ale 
conceptelor fundamentale ale SEC 95 care afectează rezultatele PPC, indicele de 
volum al PIB pentru orice stat membru se modifică cu mai mult de un punct 
procentual.

Articolul 10

Coeficienţi de corecţie

Statele membre nu au obligaţia de a efectua anchete doar în scopul determinării coeficienţilor 
de corecţie aplicabili remuneraţiilor şi pensiilor funcţionarilor şi celorlalţi agenţi ai Comunită
ţilor Europene în conformitate cu Statutul funcţionarilor şi cu Regimul aplicabil celorlalţi agenţi 
ai Comunităţilor Europene.

Articolul 11

Comitologie

1. Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, înfiinţat prin articolul 1 
din Decizia 89/382/CEE, Euratom.

2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică procedura de reglementare 
prevăzută la articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la 
trei luni.

3. Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură.

Articolul 12

Dispoziţii de aplicare

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului regulament, inclusiv 
cele necesare pentru luarea în considerare a evoluţiei economice şi tehnice, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2), cu condiţia ca acest lucru să
nu atragă o creştere disproporţionată a costurilor pentru statele membre.

Măsurile în cauză se referă în special la:

(a) adaptarea definiţiilor;

(b) un set de standarde minime pentru îndeplinirea condiţiilor esenţiale de comparabilitate 
şi de reprezentativitate a datelor;

(c) cerinţe precise în ceea ce priveşte metodologia care trebuie utilizată;
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(d) adaptarea listei poziţiilor de bază, precum şi stabilirea şi adaptarea descrierilor 
detaliate ale conţinutului poziţiilor de bază, cu condiţia ca acestea să rămână
compatibile cu SEC 95 sau cu orice alt sistem ulterior.

Articolul 13

Revizie şi raport

Dispoziţiile prezentului regulament sunt reexaminate la cinci ani de la data intrării sale în 
vigoare. Prezentul regulament este revizuit, dacă este cazul, pe baza unui raport şi a unei 
propuneri a Comisiei înaintate Parlamentului European şi Consiliului.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 
membre.

Adoptat la Bruxelles, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Preşedintele Preşedintele
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ANEXA I METODOLOGIE

1. Manual metodologic şi program de lucru 

1.1 După consultarea statelor membre, Comisia (Eurostat) întocmeşte un manual 
metodologic care descrie metodele utilizate pe parcursul diverselor etape de calcul al 
PPC, inclusiv metodele care permit estimarea informaţiilor de bază şi parităţilor care 
lipsesc. Manualul metodologic este revizuit ori de câte ori intervine o modificare 
semnificativă în metodologie. Acesta poate introduce metode noi în vederea amelior
ării calităţii datelor, reducerii costurilor sau uşurării sarcinii suportate de furnizorii de 
date. 

1.2 După consultarea statelor membre, Comisia (Eurostat) stabileşte, până la 31 
octombrie a fiecărui an, un program anual de lucru pentru următorul an calendaristic, 
definind calendarul pentru elaborarea şi transmiterea informaţiilor de bază necesare 
pentru anul respectiv.

1.3 Programul anual de lucru determină formatul în care sunt furnizate datele ce urmează
a fi utilizate de statele membre, precum şi orice alte acţiuni necesare pentru calcularea 
şi publicarea PPC.

1.4 Informaţiile de bază furnizate în conformitate cu punctul 1.2 sunt susceptibile de a fi 
revizuite, dar rezultatele pentru anul de referinţă trebuie calculate plecând de la 
informaţiile disponibile, respectând calendarul prevăzut la articolul 9. În cazul în care 
informaţiile nu sunt complete sau nu sunt disponibile la acea dată, Comisia (Eurostat) 
face o estimare a informaţiilor de bază care lipsesc. 
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2. Informaţii de bază

2.1 Categorii de informaţii de bază

În sensul prezentului regulament, informaţiile de bază prevăzute la articolele 2 şi 4 şi frecvenţa 
minimă de transmitere a datelor noi sunt definite după cum urmează:

Informaţii de bază Frecvenţa minimă

Valorile cheltuielilor din PIB Anual

Chiriile efective şi imputate Anual

Remunerarea angajaţilor Anual

Factorii de corecţie temporală Anual

Preţurile bunurilor şi serviciilor de larg consum

şi indicatorii de reprezentativitate aferenţi

3 ani1

Preţurile bunurilor de echipamente 3 ani

Preţurile proiectelor de construcţii 3 ani

Factori de corecţie spaţială 6 ani

1) Frecvenţa minimă se referă la furnizarea de date pentru un anumit grup de produse, în funcţie de ciclul 
continuu al anchetelor.

2.2 Procedura de obţinere a informaţiilor de bază

Comisia (Eurostat), luând în considerare opiniile statelor membre, determină sursele şi 
furnizorii de date la care va recurge pentru fiecare dintre categoriile de informaţii de bază de 
mai sus. În cazul în care Comisia (Eurostat) obţine informaţii de bază de la un furnizor de date 
care nu este un stat membru, furnizorul în cauză este scutit de obligaţiile prevăzute la punctele 
5.1.4 – 5.1.13.

3. Preţuri medii naţionale 

3.1 Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 2 alineatul (2), culegerea datelor poate fi 
limitată la unul sau mai multe locuri din cadrul teritoriului economic. Datele astfel ob
ţinute pot fi utilizate pentru a calcula PPC, cu condiţia să fie însoţite de factorii de 
corecţie spaţială corespunzători. Aceştia sunt utilizaţi pentru a corecta datele 
anchetelor din aceste locuri în funcţie de datele reprezentative ale mediei naţionale.

3.2 Factorii de corecţie spaţială sunt furnizaţi la nivel de poziţie de bază. Aceştia nu 
trebuie să fie mai vechi de şase ani faţă de perioada de referinţă a anchetei.
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4. Preţuri medii anuale

Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 2 alineatul (2), culegerea datelor poate fi limitată
la o perioadă specifică. Datele astfel obţinute pot fi utilizate pentru a calcula PPC, cu condiţia s
ă fie însoţite de factorii de corecţie temporală corespunzători. Aceştia sunt utilizaţi pentru a 
corecta datele anchetelor din această perioadă în funcţie de datele reprezentative din media 
anuală.

5. Calitatea

5.1 Standarde minime pentru informaţiile de bază

5.1.1 Lista articolelor al căror preţ trebuie estimat este concepută astfel încât să cuprindă
articole ale căror specificaţii asigură comparabilitatea între ţări.

5.1.2 Lista articolelor al căror preţ trebuie estimat este concepută astfel încât fiecare stat 
membru să poată indica cel puţin un articol reprezentativ, al cărui preţ poate fi estimat 
cel puţin într-un alt stat membru pentru fiecare poziţie de bază.

5.1.3 Lista articolelor este concepută astfel încât să atingă nivelul cel mai ridicat cu putinţă
de echireprezentativitate şi să îndeplinească cerinţa minimă ca fiecare ţară să estimeze 
preţul unui articol reprezentativ pentru fiecare poziţie de bază, iar preţul acelui articol 
reprezentativ să fie estimat de cel puţin încă o ţară. 

5.1.4 Fiecare stat membru estimează preţurile în funcţie de specificaţiile din lista de articole.

5.1.5 Fiecare stat membru estimează preţul unui număr suficient de articole din cadrul fiec
ărei poziţii de bază care sunt disponibile pe piaţa sa, chiar dacă poate nu sunt 
considerate reprezentative pentru poziţia de bază în cauză.

5.1.6 Fiecare stat membru comunică preţul pentru cel puţin un articol reprezentativ din 
fiecare poziţie de bază. Articolele reprezentative sunt evidenţiate printr-un indicator 
de reprezentativitate. 

5.1.7 Fiecare stat membru adună un număr suficient de cotaţii ale preţurilor pentru fiecare 
articol evaluat pentru a putea calcula un preţ mediu fiabil pe articol, ţinând seama de 
structura pieţei sale.

5.1.8 Selectarea tipurilor de puncte de vânzare se face astfel încât să reflecte corect 
structura consumului intern al articolului în cauză în statul membru respectiv.

5.1.9 Selectarea punctelor de vânzare dintr-un anumit loc se face astfel încât să reflecte 
corect obiceiurile de consum ale rezidenţilor din locul respectiv, precum şi 
disponibilitatea articolelor.

5.1.10 Fiecare stat membru comunică Comisiei (Eurostat) date privind remunerarea angaja
ţilor din anumite sectoare ale administraţiei publice (S 13), astfel cum este definită în 
SEC 95.
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5.1.11 Fiecare stat membru comunică Comisiei (Eurostat) factorii de corecţie temporală care 
permit calcularea PPC care reflectă corect nivelul mediu anual al preţurilor, pe baza 
preţurilor colectate pe parcursul unei perioade determinate.

5.1.12 Fiecare stat membru comunică Comisiei (Eurostat) factorii de corecţie spaţială care 
permit calcularea PPC care reflectă corect nivelul mediu naţional al preţurilor, pe baza 
preţurilor colectate în anumite locuri.

5.1.13 Fiecare stat membru comunică Comisiei (Eurostat) ponderile pentru fiecare poziţie de 
bază, în conformitate cu specificaţiile din anexa II, care reflectă structura cheltuielilor 
din statul membru respectiv în cursul anului de referinţă. 

5.2 Standarde minime pentru validarea rezultatelor anchetelor privind preţurile

5.2.1 Înainte de a transmite datele Comisiei (Eurostat), fiecare stat membru examinează
valabilitatea acestora bazându-se pe:

preţurile maxime şi minime,•

preţul mediu şi coeficientul de variaţie,•

numărul de articole care fac obiectul unei estimări a preţurilor pe poziţie de bază,•

numărul de articole reprezentative care fac obiectul unei estimări a preţurilor pe •
poziţie de bază,

numărul de preţuri observate pe articol.•

5.2.2 Comisia (Eurostat) pune la dispoziţia statelor membre un instrument electronic 
convenit, conţinând algoritmii necesari în conformitate cu punctul 5.2.1.

5.2.3 Înainte de a finaliza rezultatele anchetelor, Comisia (Eurostat) verifică valabilitatea 
acestora împreună cu statele membre, pe baza unor indicatori, printre care: 

pentru fiecare poziţie de bază: 

numărul de articole al căror preţ este estimat de fiecare ţară,–

numărul de articole cărora li s-a atribuit un indicator de reprezentativitate de c–
ătre fiecare ţară,

indicele nivelului preţurilor, –

rezultatele anchetei precedente pentru aceeaşi poziţie de bază,–

indicii nivelului preţurilor, exprimaţi în PPC, pentru fiecare ţară;–

pentru fiecare articol:

numărul de preţuri observate de fiecare ţară,–
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coeficienţii de variaţie ai:–

(i) preţurilor medii exprimate în moneda naţională,

(ii) indicilor nivelului preţurilor, exprimaţi în PPC, 

(iii) indicii nivelului preţurilor, exprimaţi în PPC, pentru fiecare ţară. 

5.2.4 Înainte de a finaliza rezultatele PPC la nivel agregat, Comisia (Eurostat) verifică
valabilitatea acestora pe baza unor indicatori, printre care:

la nivelul PIB total şi al principalelor sale agregate:

compatibilitatea valorilor cheltuielilor din PIB şi a estimărilor populaţiei cu –
datele publicate,

comparaţia între datele actuale şi datele anterioare privind indicii de volum pe –
cap de locuitor,

comparaţia între datele actuale şi datele anterioare privind indicii nivelurilor pre–
ţurilor;

la nivelul fiecărei poziţii de bază:

comparaţia între datele actuale şi datele anterioare privind structura de –
ponderare a PIB,

dacă este cazul, estimarea datelor care lipsesc.–

5.3 Raportare şi evaluare

5.3.1 Fiecare stat membru păstrează o documentaţie care oferă o descriere completă a 
modului în care a fost pus în aplicare prezentul regulament. Această documentaţie este 
pusă la dispoziţia Comisiei (Eurostat) şi a celorlalte state membre.

5.3.2 În fiecare stat membru, procesul de stabilire a PPC face obiectul unei evaluări 
efectuate de Comisie (Eurostat) din şase în şase ani. Evaluările, planificate anual şi 
incluse în programul anual de lucru, urmăresc conformitatea cu prezentul regulament. 
Pe baza acestei evaluări, Comisia (Eurostat) întocmeşte un raport.

5.3.3 În conformitate cu articolul 7 alineatul (3), statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat), imediat după fiecare anchetă privind preţurile de consum, un raport cu 
informaţiile privind modul în care s-a desfăşurat ancheta. Comisia (Eurostat) transmite 
fiecărui stat membru un rezumat al acestor rapoarte.

6. Desfăşurarea anchetelor privind preţurile de consum

6.1 Statele membre efectuează anchetele privind preţurile în conformitate cu programul 
de lucru.
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6.2 Pentru fiecare anchetă, Comisia (Eurostat) stabileşte o listă cu articolele care fac 
obiectul anchetei, pe baza propunerilor făcute pentru fiecare poziţie de bază de către 
fiecare stat membru.

6.3 Comisia (Eurostat) anexează la lista de articole, în toate limbile oficiale ale Uniunii 
Europene, o traducere a tuturor specificaţiilor din fiecare listă de anchetă.

7. Procedura de calcul

7.1 Calcularea parităţilor bilaterale la nivelul poziţiilor de bază

a) Calcularea parităţilor multilaterale EKS (Èltetò-Köves-Szulc) la nivelul poziţiilor de bază, se 
bazează pe o matrice de parităţi bilaterale pentru fiecare pereche de ţări participante.

b) Calcularea parităţilor bilaterale se face prin referire la preţurile observate pentru articolele 
subiacente şi la indicatorii de reprezentativitate corespondenţi.

c) Preţul mediu determinat în cadrul anchetei pentru fiecare articol se calculează ca media 
aritmetică simplă a preţurilor observate pentru articolul în cauză.

d) Preţul naţional anual mediu se estimează, dacă este necesar, pe baza preţului mediu 
determinat în cursul anchetei, utilizând factorii de corecţie spaţială şi temporală adecvaţi.

e) În măsura posibilului, se calculează apoi ratele preţurilor medii ajustate, precum şi inversul 
lor, pentru fiecare articol şi pentru fiecare pereche de ţări participante.

f) În măsura posibilului, se calculează apoi o PPC pentru fiecare pereche de ţări participante şi 
pentru fiecare poziţie de bază. Pentru fiecare pereche de ţări participante, PPC se calculează ca 
media geometrică ponderată a 

mediei geometrice a ratelor preţurilor pentru articolele indicate ca fiind •
reprezentative pentru ambele ţări; 

mediei geometrice a ratelor preţurilor pentru articolele indicate ca fiind •
reprezentative pentru prima ţară, dar nu şi pentru a doua; 

mediei geometrice a ratelor preţurilor pentru articolele indicate ca fiind •
reprezentative pentru a doua ţară, dar nu şi pentru prima; 

utilizând coeficienţi de ponderare care reflectă reprezentativitatea relativă a tuturor articolelor 
al căror preţ a fost estimat de cele două ţări.

7.2 Estimarea parităţilor bilaterale care lipsesc

În cazul în care, pentru o poziţie de bază nu se poate calcula PPC bilaterală, aceasta se 
estimează, dacă este posibil, aplicând procedura standard de calculare a mediei geometrice a 
parităţilor indirecte obţinută prin intermediul unor ţări terţe. În cazul în care, după această
procedură de estimare, există încă valori lipsă pentru matricea PPC bilaterale pentru o poziţie 
de bază, calculul parităţilor multilaterale EKS nu se poate face pentru ţările pentru care lipsesc 
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parităţile bilaterale. În astfel de cazuri, parităţile EKS care lipsesc sunt estimate de către 
Comisie (Eurostat), făcând apel la PPC de referinţă pentru poziţii de bază similare sau aplicând 
orice altă metodă de estimare adecvată.

7.3 Calculul parităţilor bilaterale la nivel agregat

a) Parităţile bilaterale la un anumit nivel de agregare al conturilor naţionale se calculează
utilizând parităţile EKS (a se vedea punctul 7.4) şi valorile cheltuielilor din PIB pentru poziţiile 
de bază subiacente.

b) Se calculează apoi o paritate de tip Laspeyres pentru nivelul de agregare selectat, ca media 
aritmetică a parităţilor pentru poziţiile de bază subiacente, ponderată în funcţie de procentajele 
relative (sau de valorile nominale) pentru a doua ţară din fiecare pereche de ţări participante.

c) Se calculează apoi o paritate de tip Paasche pentru nivelul de agregare selectat, ca media 
armonică a parităţilor pentru poziţiile de bază subiacente, ponderată în funcţie de procentajele 
relative (sau de valorile nominale) pentru prima ţară din fiecare pereche de ţări participante.

d) Se calculează apoi o paritate de tip Fisher pentru nivelul de agregare selectat, ca media 
geometrică a parităţilor Laspeyres şi Paasche calculate pentru fiecare pereche de ţări 
participante.

7.4 Calculul PPC multilaterale tranzitive

Calculul parităţilor multilaterale tranzitive se efectuează fie la nivelul poziţiilor de bază, fie la 
orice nivel agregat utilizând procedura EKS, bazată pe o matrice completă de parităţi de tip 
Fisher între fiecare pereche de ţări participante după formula:

( ) stz

is

it
s

z

i
t

F
FEKS ,

1

,
1

∀= ∏
=

unde stEKS reprezintă paritatea EKS între ţara s şi ţara t ;

stF reprezintă paritatea de tip Fisher între ţara s şi ţara t ;

z reprezintă numărul de ţări participante.

8. Transmiterea

8.1 Comisia (Eurostat) pune la dispoziţia statelor membre modelele (templates) pentru 
transmiterea electronică a informaţiilor de bază necesare calculării PPC.

8.2 Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) informaţiile de bază în conformitate cu 
aceste modele.

9. Publicarea
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În plus faţă de dispoziţiile articolului 9 alineatul (2), după consultarea statelor membre, 
Comisia (Eurostat) poate publica rezultatele la un nivel mai detaliat.

10. Rectificări

10.1 În cazul în care descoperă o eroare, un stat membru trebuie să comunice Comisiei 
(Eurostat) imediat, şi din proprie iniţiativă, informaţiile de bază corecte. În plus, 
acesta trebuie să informeze Comisia (Eurostat) de orice eventuală aplicare eronată a 
procedurii de calcul. 

10.2 După constatarea erorii, comisă fie de un stat membru, fie de Comisie (Eurostat), 
aceasta din urmă informează statele membre cu privire la aceasta şi recalculează PPC 
în termen de o lună.

10.3 Dacă erorile constatate conduc la o modificare de cel puţin 0,5 puncte procentuale la 
nivelul PIB pe cap de locuitor în PPC pentru orice stat membru, Comisia (Eurostat) 
publică în cel mai scurt timp cifrele rectificate, exceptând cazul în care aceste erori au 
fost descoperite la mai mult de trei luni de la publicarea rezultatelor.

10.4 În cazul în care s-a comis o eroare, organul competent ia măsurile necesare pentru 
prevenirea unor probleme similare pe viitor. 

10.5 Revizuirile valorilor cheltuielilor din PIB sau ale estimărilor populaţiei, efectuate după
21 de luni de la încheierea anului de referinţă, nu necesită introducerea de rectificări în 
rezultatele PPC. 
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ANEXA II Poziţii de bază, astfel cum au fost definite la articolul 3

PB Descriere

Nr.

CHELTUIELI DE CONSUM INDIVIDUAL ALE GOSPODĂRIILOR

PRODUSE ALIMENTARE ŞI BĂUTURI NEALCOOLICE

Produse alimentare 

Pâine şi cereale [COICOP 01.1.1]

1 Orez

2 Făină şi alte cereale, alte produse cerealiere 

3 Pâine

4 Alte produse de panificaţie 

5 Paste făinoase

Carne [COICOP 01.1.2]

6 Carne de vită şi mânzat

7 Carne de porc

8 Carne de miel, oaie şi capră

9 Carne de pasăre

10 Alte tipuri de carne şi organe comestibile

11 Delicatese şi alte preparate din carne

Peşte şi fructe de mare [COICOP 01.1.3]

12 Peşte şi fructe de mare proaspete, refrigerate sau congelate

13 Conserve şi preparate din peşte şi fructe de mare

Lapte, brânză şi ouă [COICOP 01.1.4] 

14 Lapte proaspăt

15 Lapte conservat şi alte produse lactate
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16 Brânză

17 Ouă şi produse pe bază de ouă

Uleiuri şi grăsimi [COICOP 01.1.5]

18 Unt

19 Margarină

20 Alte uleiuri şi grăsimi alimentare

Fructe [COICOP 01.1.6]

21 Fructe proaspete sau refrigerate

22 Fructe congelate, conserve de fructe şi produse pe bază de fructe 

Legume [COICOP 01.1.7]

23 Legume proaspete sau congelate, cu excepţia cartofilor

24 Cartofi proaspeţi sau refrigeraţi

25 Legume congelate, conserve de legume şi produse pe bază de legume

Zahăr, gem, dulceaţă, miere, ciocolată şi produse de cofetărie [COICOP 01.1.8]

26 Zahăr

27 Gemuri, dulceţuri şi miere

28 Produse de cofetărie, ciocolată şi alte preparate pe bază de cacao

29 Gheaţă alimentară, îngheţată şi şerbet

Produse alimentare n.c.a. [COICOP 01.1.9]

30 Produse alimentare n.c.a.

Băuturi nealcoolice 

Cafea, ceai şi cacao [COICOP 01.2.1]

31 Cafea, ceai şi cacao

Ape minerale, băuturi răcoritoare, sucuri de fructe şi de legume [COICOP 01.2.2]

32 Ape minerale

33 Băuturi răcoritoare şi concentrate
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34 Sucuri de fructe şi de legume

BĂUTURI ALCOOLICE, TUTUN ŞI NARCOTICE

Băuturi alcoolice 

Băuturi spirtoase

35 Băuturi spirtoase

Vin [COICOP 02.1.2]

36 Vin

Bere [COICOP 02.1.3]

37 Bere

Tutun

Tutun [COICOP 02.2.0]

38 Tutun

Narcotice 

Narcotice [COICOP 02.3.0]

39 Narcotice

ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE

Îmbrăcăminte

Materiale pentru confecţii [COICOP 03.1.1]

40 Materiale pentru confecţii

Haine [COICOP 03.1.2]

41 Haine bărbăteşti

42 Haine de damă

43 Haine pentru copii şi sugari 

Alte articole şi accesorii de îmbrăcăminte [COICOP 03.1.3]

44 Alte articole şi accesorii de îmbrăcăminte

Curăţarea, repararea şi închirierea articolelor de îmbrăcăminte [COICOP 03.1.4]
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45 Curăţarea, repararea şi închirierea articolelor de îmbrăcăminte

Încălţăminte

Pantofi şi alte tipuri de încălţăminte [COICOP 03.2.1]

46 Încălţăminte pentru bărbaţi

47 Încălţăminte pentru femei

48 Încălţăminte pentru copii şi sugari

Repararea şi închirierea articolelor de încălţăminte [COICOP 03.2.2]

49 Repararea şi închirierea articolelor de încălţăminte

LOCUINŢĂ, APĂ, ELECTRICITATE, GAZ ŞI ALŢI COMBUSTIBILI

Chirii efective pentru locuinţă

Chirii efective pentru locuinţă [COICOP 04.1.1 şi 04.1.2]

50 Chirii efective pentru locuinţă

Chirii imputate pentru locuinţă

Chirii imputate pentru locuinţă [COICOP 04.2.1 şi 04.2.2]

51 Chirii imputate pentru locuinţă

Întreţinerea şi repararea locuinţei

Materiale pentru întreţinerea şi repararea locuinţei [COICOP 04.3.1]

52 Materiale pentru întreţinerea şi repararea locuinţei

Servicii pentru întreţinerea şi repararea locuinţei [COICOP 04.3.2]

53 Servicii pentru întreţinerea şi repararea locuinţei

Alimentarea cu apă şi alte servicii aferente locuinţei

Alimentarea cu apă [COICOP 04.4.1]

54 Alimentarea cu apă

Alte servicii aferente locuinţei [COICOP 04.4.2, 04.4.3 şi 04.4.4]

55 Alte servicii aferente locuinţei

Electricitate, gaz şi alţi combustibili 
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Electricitate [COICOP 04.5.1]

56 Electricitate

Gaz [COICOP 04.5.2]

57 Gaz

Combustibili lichizi [COICOP 04.5.3]

58 Combustibili lichizi

Combustibili solizi [COICOP 04.5.4]

59 Combustibili solizi

Energie termică [COICOP 04.5.5]

60 Energie termică

MOBILIER, ECHIPAMENTE MENAJERE ŞI ÎNTREŢINEREA CURENTĂ A LOCUINŢEI

Mobilă, articole de mobilier, covoare şi alte acoperitoare de podele

Mobilă şi articole de mobilier [COICOP 05.1.1]

61 Mobilă de bucătărie

62 Mobilă de dormitor

63 Mobilă de cameră de zi şi de sufragerie

64 Alte mobile şi articole de mobilier

Covoare şi alte acoperitoare de podele [COICOP 05.1.2]

65 Covoare şi alte acoperitoare de podele

Repararea mobilei, a articolelor de mobilier şi a acoperitoarelor de podele [COICOP 05.1.3]

66 Repararea mobilei, a articolelor de mobilier şi a acoperitoarelor de podele

Articole de menaj din material textil 

Articole de menaj din material textil [COICOP 05.2.0]

67 Articole de menaj din material textil

Aparate de uz casnic

Aparate de uz casnic mari, electrice sau nu [COICOP 05.3.1]
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68 Aparate de uz casnic mari, electrice sau nu

Aparate de uz casnic mici, electrice [COICOP 05.3.2]

69 Aparate de uz casnic mici, electrice

Repararea aparatelor de uz casnic [COICOP 05.3.3]

70 Repararea aparatelor de uz casnic

Sticlărie, veselă şi ustensile de menaj

Sticlărie, veselă şi ustensile de menaj [COICOP 05.4.0]

71 Sticlărie, veselă şi ustensile de menaj

Unelte pentru casă şi grădină

Unelte şi echipamente de dimensiuni mari [COICOP 05.5.1]

72 Unelte şi echipamente de dimensiuni mari

Unelte de dimensiuni mici şi accesorii diverse [COICOP 05.5.2]

73 Unelte de dimensiuni mici şi accesorii diverse

Bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a locuinţei

Articole de menaj de folosinţă limitată [COICOP 05.6.1]

74 Articole de menaj de folosinţă limitată

Servicii domestice şi alte servicii pentru locuinţă [COICOP 05.6.2]

75 Servicii domestice

76 Alte servicii pentru locuinţă

SĂNĂTATE

Produse, aparate şi echipamente medicale

Produse farmaceutice [COICOIP 06.1.1]

77 Produse farmaceutice

Alte produse medicale [COICOP 06.1.2]

78 Alte produse medicale

Aparate şi echipamente terapeutice [COICOP 06.1.3]



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 29 RO

79 Aparate şi echipamente terapeutice

Servicii medicale ambulatorii

Servicii medicale [COICOP 06.2.1]

80 Servicii medicale

Servicii stomatologice [COICOP 06.2.2]

81 Servicii stomatologice

Servicii paramedicale [COICOP 06.2.3]

82 Servicii paramedicale

Servicii spitaliceşti

Servicii spitaliceşti [COICOP 06.3.0]

83 Servicii spitaliceşti

TRANSPORT

Achiziţionarea de vehicule

Automobile [COICOP 07.1.1]

84 Automobile cu motor diesel

85 Automobile cu motor pe benzină cu o capacitate cilindrică mai mică de 1200cm3

86 Automobile cu motor pe benzină cu o capacitate cilindrică între 1200cm3 şi 1699cm3 

87 Automobile cu motor pe benzină cu o capacitate cilindrică între 1700cm3 şi 2699cm3 

88 Automobile cu motor pe benzină cu o capacitate cilindrică mai mare sau egală cu 1200cm3

Motociclete [COICOP 07.1.2]

89 Motociclete

Biciclete [COICOP 07.1.3]

90 Biciclete

Vehicule cu tracţiune animală [COICOP 07.1.4]

91 Vehicule cu tracţiune animală

Utilizarea vehiculelor personale
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Piese de schimb şi accesorii pentru vehiculele personale [COICOP 07 2.1]

92 Piese de schimb şi accesorii pentru vehiculele personale

Carburanţi şi lubrifianţi pentru vehiculele personale [COICOP 07.2.2]

93 Carburanţi şi lubrifianţi pentru vehiculele personale

Întreţinerea şi repararea vehiculelor personale [COICOP 07.2.3]

94 Întreţinerea şi repararea vehiculelor personale

Alte servicii pentru vehiculele personale [COICOP 07.2.4]

95 Alte servicii pentru vehiculele personale

Servicii de transport

Transport feroviar de călători [COICOP 07.3.1]

96 Transport feroviar de călători

Transport rutier de călători [COICOP 07.3.2]

97 Transport rutier de călători

Transport aerian de călători [COICOP 07.3.3]

98 Transport aerian de călători

Transport de călători pe mare şi pe căile navigabile interioare [COICOP 07.3.4]

99 Transport de călători pe mare şi pe căile navigabile interioare

Transport de călători combinat [COICOP 07.3.5]

100 Transport de călători combinat

Alte servicii de transport contra cost [COICOP 07.3.6]

101 Alte servicii de transport contra cost

COMUNICAŢII

Servicii poştale

Servicii poştale [COICOP 08.1.0]

102 Servicii poştale

Echipamente de telefon şi telefax
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Echipamente de telefon şi telefax [COICOP 08.2.0]

103 Echipamente de telefon şi telefax

Servicii de telefon şi telefax

Servicii de telefon şi telefax [COICOP 08.3.0]

104 Servicii de telefon şi telefax

RECREERE ŞI CULTURĂ

Echipamente audiovizuale, fotografice şi informatice

Aparate de recepţie, înregistrare şi reproducere a sunetului şi a imaginii [COICOP 09.1.1]

105 Aparate de recepţie, înregistrare şi reproducere a sunetului şi a imaginii

Echipamente fotografice şi cinematografice şi instrumente optice [COICOP 09.1.2]

106 Echipamente fotografice şi cinematografice şi instrumente optice

Echipamente informatice [COICOP 09.1.3]

107 Echipamente informatice

Suporturi de înregistrare [COICOP 09.1.4]

108 Suporturi de înregistrare preînregistrate

109 Suporturi de înregistrare neînregistrate

Repararea echipamentelor audiovizuale, fotografice şi informatice [COICOP 09.1.5]

110 Repararea echipamentelor audiovizuale, fotografice şi informatice 

Alte bunuri de folosinţă îndelungată importante pentru recreere şi cultură

Bunuri de folosinţă îndelungată pentru activităţi recreative în exterior [COICOP 09.2.1]

111 Bunuri de folosinţă îndelungată pentru activităţi recreative în exterior

Instrumente muzicale şi bunuri de folosinţă îndelungată pentru activităţi recreative în interior 
[COICOP 09.2.2]

112 Instrumente muzicale şi bunuri de folosinţă îndelungată importante pentru activităţi recreative în 
interior

Întreţinerea şi repararea altor bunuri de folosinţă îndelungată importante pentru activităţi recreative şi 
culturale [COICOP 09.2.3]



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 32 RO

113 Întreţinerea şi repararea altor bunuri de folosinţă îndelungată importante pentru activităţi recreative 
şi culturale 

Alte articole şi echipamente pentru activităţi recreative, grădini şi animale de companie

Jocuri, jucării şi hobby-uri [COICOP 09.3.1]

114 Jocuri, jucării şi hobby-uri

Echipamente de sport, de camping şi de recreere în aer liber [COICOP 09.3.2]

115 Echipamente de sport, de camping şi de recreere în aer liber

Grădini, plante şi flori [COICOP 09.3.3]

116 Grădini, plante şi flori

Animale de companie şi produse conexe [COICOP 09.3.4]

117 Animale de companie şi produse conexe

Servicii veterinare şi alte servicii pentru animalele de companie [COICOP 09.3.5]

118 Servicii veterinare şi alte servicii pentru animalele de companie

Servicii recreative şi culturale

Servicii recreative şi sportive [COICOP 09.4.1]

119 Servicii recreative şi sportive

Servicii culturale [COICOP 09.4.2]

120 Servicii fotografice

121 Alte servicii culturale

Jocuri de noroc [COICOP 09.4.3]

122 Jocuri de noroc

Ziare, cărţi şi papetărie

Cărţi [COICOP 09.5.1]

123 Cărţi

Cotidiene şi periodice [COICOP 09.5.2] 

124 Cotidiene şi periodice
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Diverse imprimate, articole de papetărie şi de desen [COICOP 09 5.3 şi 09.5.4] 

125 Diverse imprimate, articole de papetărie şi de desen

Pachete de servicii pentru vacanţă

Pachete de servicii pentru vacanţă [COICOP 09.6.0]

126 Pachete de servicii pentru vacanţă

ÎNVĂŢĂMÂNT

Învăţământ preşcolar şi primar

Învăţământ preşcolar şi primar [COICOP 10.1.0]

127 Învăţământ preşcolar şi primar

Învăţământ gimnazial şi liceal

Învăţământ gimnazial şi liceal [COICOP 10.2.0]

128 Învăţământ gimnazial şi liceal

Învăţământ postliceal neuniversitar

Învăţământ postliceal neuniversitar [COICOP 10.3.0]

129 Învăţământ postliceal neuniversitar

Învăţământ superior

Învăţământ superior [COICOP 10.4.0]

130 Învăţământ superior

Învăţământ neîncadrat în nici un nivel de studii

Învăţământ neîncadrat în nici un nivel de studii [COICOP 10.5.0]

131 Învăţământ neîncadrat în nici un nivel de studii

RESTAURANTE ŞI HOTELURI

Servicii de alimentaţie publică

Restaurante, cafenele şi alte localuri similare [COICOP 11.1.1]

132 Servicii de restaurant indiferent de tipul de local

133 Baruri, cafenele, saloane de ceai şi alte localuri publice 
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Cantine [COICOP 11.1.2]

134 Cantine

Servicii de cazare

Servicii de cazare [COICOP 11.2.0]

135 Servicii de cazare

BUNURI ŞI SERVICII DIVERSE

Îngrijire personală

Saloane de coafură şi de estetică corporală [COICOP 12.1.1]

136 Saloane de coafură şi de estetică corporală

Aparate electrice pentru îngrijirea personală [COICOP 12.1.2]

137 Aparate electrice pentru îngrijirea personală

Alte aparate, articole şi produse pentru îngrijirea personală [COICOP 12.1.3]

138 Alte aparate, articole şi produse pentru îngrijirea personală

Prostituţie

Prostituţie [COICOP 12.2.0]

139 Prostituţie

Efecte personale n.c.a.

Bijuterii şi ceasuri [COICOP 12.3.1]

140 Bijuterii şi ceasuri

Alte efecte personale [COICOP 12.3.2]

141 Alte efecte personale

Protecţie socială

Protecţie socială [COICOP 12.4.0]

142 Protecţie socială

Asigurări

Asigurări [COICOP 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4 şi 12.5.5]
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143 Asigurări 

Servicii financiare n.c.a.

SIFIM [COICOP 12.6.1]

144 SIFIM

Alte servicii financiare n.c.a. [COICOP 12.6.2]

145 Alte servicii financiare n.c.a.

Alte servicii n.c.a.

Alte servicii n.c.a. [COICOP 12.7.0]

146 Alte servicii n.c.a.

SOLDUL CHELTUIELILOR REZIDENŢILOR ÎN STRĂINĂTATE ŞI AL CHELTUIELILOR 
NEREZIDENŢILOR PE TERITORIUL ECONOMIC

Consumul final al gospodăriilor rezidente în restul lumii

Consumul final al gospodăriilor rezidente în restul lumii

147 Consumul final al gospodăriilor rezidente în restul lumii

Consumul final al gospodăriilor nerezidente pe teritoriul economic

Consumul final al gospodăriilor nerezidente pe teritoriul economic

148 Consumul final al gospodăriilor nerezidente pe teritoriul economic

CHELTUIELI DE CONSUM INDIVIDUAL ALE INSTITUŢIILOR FĂRĂ SCOP 
LUCRATIV ÎN SERVICIUL GOSPODĂRIILOR POPULAŢIEI

LOCUINŢĂ

Locuinţă

Locuinţă [COPNI 01.0.0]

149 Locuinţă

SĂNĂTATE

Sănătate

Sănătate [COPNI 02.1.1 - 02.6.0]
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150 Sănătate

RECREERE ŞI CULTURĂ

Recreere şi cultură

Recreere şi cultură [COPNI 03.1.0 şi 03.2.0]

151 Recreere şi cultură

ÎNVĂŢĂMÂNT

Învăţământ

Învăţământ [COPNI 04.1.0 - 04.7.0]

152 Învăţământ

PROTECŢIE SOCIALĂ

Protecţie socială

Protecţie socială [COPNI 05.1.0 şi 05.2.0]

153 Protecţie socială

ALTE SERVICII

Alte servicii

Alte servicii [COPNI 06.0.0 - 09.2.0]

154 Alte servicii

CHELTUIELI DE CONSUM INDIVIDUAL ALE ADMINISTRAŢIILOR 
PUBLICE

LOCUINŢĂ

Locuinţă

Locuinţă

155 Locuinţă

SĂNĂTATE

Prestaţii şi rambursări
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Produse, aparate şi echipament medical

156 Produse farmaceutice

157 Alte produse medicale

158 Aparate şi echipamente terapeutice

Servicii de sănătate

159 Servicii medicale ambulatorii

160 Servicii stomatologice ambulatorii

161 Servicii paramedicale ambulatorii

162 Servicii spitaliceşti

Prestarea serviciilor de sănătate

Remunerarea angajaţilor 

163 Medici

164 Asistenţi medicali şi alt personal medical

165 Personal nemedical

Consum intermediar

166 Produse farmaceutice

167 Alte bunuri medicale

168 Aparate şi echipamente terapeutice

169 Consum intermediar n.c.a.

Excedent brut de exploatare

170 Excedent brut de exploatare

Taxe nete pe producţie

171 Taxe nete pe producţie

Încasări din vânzări

172 Încasări din vânzări

RECREERE ŞI CULTURĂ
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Recreere şi cultură

Recreere şi cultură

173 Recreere şi cultură

ÎNVĂŢĂMÂNT

Prestaţii şi rambursări în domeniul învăţământului

Prestaţii şi rambursări în domeniul învăţământului

174 Prestaţii şi rambursări în domeniul învăţământului

Prestarea serviciilor de învăţământ

Remunerarea angajaţilor 

175 Învăţământ preşcolar şi primar

176 Învăţământ secundar

177 Învăţământ postliceal neuniversitar

178 Învăţământ superior

Consum intermediar

179 Consum intermediar

Excedent brut de exploatare

180 Excedent brut de exploatare

Taxe nete pe producţie

181 Taxe nete pe producţie

Încasări din vânzări

182 Încasări din vânzări

PROTECŢIE SOCIALĂ

Protecţie socială

Protecţie socială

183 Protecţie socială
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CHELTUIELI DE CONSUM COLECTIV ALE ADMINISTRAŢIILOR 
PUBLICE

SERVICII COLECTIVE

Servicii colective

Remunerarea angajaţilor

184 Remunerarea angajaţilor (servicii colective aferente apărării)

185 Remunerarea angajaţilor (servicii colective, altele decât apărarea)

Consum intermediar

186 Consum intermediar (servicii colective aferente apărării)

187 Consum intermediar (servicii colective, altele decât apărarea)

Excedent brut de exploatare

188 Excedent brut de exploatare (servicii colective aferente apărării)

Taxe nete pe producţie

189 Taxe nete pe producţie (servicii colective aferente apărării)

Încasări din vânzări

190 Încasări din vânzări (servicii colective aferente apărării)

CHELTUIELI CU FORMAREA BRUTĂ DE CAPITAL FIX

MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE

Produse şi echipamente metalurgice

Produse metalice transformate, cu excepţia maşinilor şi echipamentelor [CPA 28.11 -  28.75]

191 Produse metalice transformate, cu excepţia maşinilor şi echipamentelor

Maşini de uz general [CPA 29.11 -  29.24]

192 Motoare şi turbine, pompe şi compresoare

193 Alte maşini de uz general

Maşini de uz special [CPA 29.31 -  29.72]
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194 Maşini agricole şi forestiere

195 Maşini-unelte

196 Maşini pentru metalurgie, industria extractivă şi construcţii

197 Maşini pentru industria agroalimentară

198 Maşini pentru industria textilă

199 Alte maşini de uz special

Echipamente electrice şi optice [CPA 30.01 -  33.50]

200 Echipamente de birou

201 Calculatoare şi alte echipamente informatice

202 Maşini şi aparate electrice

203 Echipamente radio-TV şi de comunicaţii

204 Instrumente medicale, de precizie, de optică şi de ceasornicărie

Alte bunuri fabricate n.c.a. [CPA 36.11 -  36.63]

205 Alte bunuri fabricate n.c.a.

Echipamente pentru transport

Echipamente pentru transport rutier [CPA 34.10 - 34.30 şi 35.41 - 35.50]

206 Autovehicule, remorci şi semi-remorci

207 Alte echipamente pentru transport rutier

Alte echipamente pentru transport [CPA 35.11 - 35.30]

208 Produse ale construcţiei navale

209 Locomotive şi material rulant

210 Aeronave, elicoptere şi alte echipamente aeronautice

CONSTRUCŢII

Clădiri rezidenţiale

Case individuale [CPA divizia 45]

211 Case individuale
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Blocuri de locuinţe [CPA divizia 45]

212 Blocuri de locuinţe

Clădiri nerezidenţiale

Clădiri agricole [CPA divizia 45]

213 Clădiri agricole

Clădiri industriale şi depozite [CPA divizia 45]

214 Clădiri industriale şi depozite

Clădiri comerciale [CPA divizia 45]

215 Clădiri comerciale

Alte clădiri nerezidenţiale [CPA divizia 45]

216 Alte clădiri nerezidenţiale

Lucrări de construcţii civile

Infrastructuri de transport [CPA divizia 45]

217 Infrastructuri de transport

Conducte, linii de comunicaţii şi linii electrice [CPA divizia 45]

218 Conducte, linii de comunicaţii şi linii electrice

Alte lucrări de construcţii civile [CPA divizia 45]

219 Alte lucrări de construcţii civile

ALTE PRODUSE

Alte produse

Produse agricole, silvice, piscicole şi de acvacultură [CPA diviziile 01, 02 şi 05]

220 Produse agricole, silvice, piscicole şi de acvacultură

Software [CPA 72.20]

221 Software

Alte produse n.c.a. [CPA n.c.a.]

222 Alte produse n.c.a.
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VARIAŢIA STOCURILOR ŞI ACHIZIŢII MINUS CEDĂRI DE OBIECTE DE 
VALOARE

VARIAŢIA STOCURILOR

Variaţia stocurilor

Variaţia stocurilor

223 Variaţia stocurilor

ACHIZIŢII MINUS CEDĂRI DE OBIECTE DE VALOARE

Achiziţii minus cedări de obiecte de valoare

Achiziţii minus cedări de obiecte de valoare

224 Achiziţii minus cedări de obiecte de valoare

BALANŢĂ COMERCIALĂ

EXPORTURI DE BUNURI ŞI SERVICII

Exporturi de bunuri

Exporturi de bunuri către UE şi către instituţiile UE

225 Exporturi de bunuri către statele membre ale UE

226 Exporturi de bunuri către instituţiile UE

Exporturi de bunuri către ţări terţe şi către organizaţii internaţionale

227 Exporturi de bunuri către ţări terţe şi către organizaţii internaţionale

Exporturi de servicii

Exporturi de servicii către UE şi către instituţiile UE

228 Exporturi de servicii către statele membre ale UE

229 Exporturi de servicii către instituţiile UE

Exporturi de servicii către ţări terţe şi către organizaţii internaţionale

230 Exporturi de servicii către ţări terţe şi către organizaţii internaţionale
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IMPORTURI DE BUNURI ŞI SERVICII

Importuri de bunuri

Importuri de bunuri din UE şi de la instituţiile UE

231 Importuri de bunuri din statele membre ale UE

232 Importuri de bunuri de la instituţiile UE

Importuri de bunuri din ţări terţe şi de la organizaţii internaţionale

233 Importuri de bunuri din ţări terţe şi de la organizaţii internaţionale

Importuri de servicii

Importuri de servicii din UE şi de la instituţiile UE

234 Importuri de servicii din statele membre ale UE

235 Importuri de servicii de la instituţiile UE

Importuri de servicii din ţări terţe şi de la organizaţii internaţionale

236 Importuri de servicii din ţări terţe şi de la organizaţii internaţionale
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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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12 Expenditure that does not fall under Chapter 1 of the Title 29 concerned.
13 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 expenditure12

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 amount13

Technical & 
administrative 
assistance (NDA)

8.2.4 c 0

TOTAL REFERENCE AMOUNT
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14 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 amount14

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 
perspective.
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15 See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

¨ Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional 
Agreement15 (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 4.2.
detail 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 5.3.
the 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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16 Cost of which is NOT covered by the reference amount.
17 Cost of which is NOT covered by the reference amount.
18 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

Officials16

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

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

Staff financed17 by 
art. 29 01 02

4 4 4 4 4 4 4

Other staff18 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 8.2.5.
reference 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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