
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 193/2011 

z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w zakresie systemu kontroli jakości stosowanego w odniesieniu do parytetów siły nabywczej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1445/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające 
wspólne zasady dostarczania podstawowych informacji 
w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia 
i rozpowszechniania ( 1 ), w szczególności jego art. 7 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007 ustanawia wspólne 
zasady dostarczania podstawowych informacji w sprawie 
parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczania 
i rozpowszechniania. 

(2) Minimalne wymagania dotyczące jakości podstawowych 
informacji, które mają być przekazywane przez państwa 
członkowskie, minimalne wymagania dotyczące jakości 

zatwierdzenia wyników badania cen oraz wymogi doty
czące sprawozdań i oceny określono w sekcji 5 załącz
nika I do rozporządzenia (WE) nr 1445/2007. 

(3) Konieczne jest dokładniejsze określenie wspólnych kryte
riów jakości i struktury sprawozdań dotyczących jakości. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu 
Statystycznego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Wspólne kryteria jakości i struktura sprawozdań dotyczących 
jakości parytetów siły nabywczej przewidziane 
w rozporządzeniu (WE) nr 1445/2007 są określone 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lutego 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

Wspólne kryteria jakości i struktura sprawozdań dotyczących jakości 

1. Wykaz źródeł i metod stosowanych w programie PPP (parytetów siły nabywczej, ang. Purchasing Power 
Parities) Eurostatu („wykaz PPP”) 

Aby spełnić wymogi pkt 5.3.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1445/2007, każde państwo członkowskie 
przedstawia wykaz źródeł i metod stosowanych w programie PPP Eurostatu (zwany dalej „wykazem PPP”). 

Struktura wykazu PPP opiera się na następujących podstawowych informacjach dostarczonych w kontekście rozporzą
dzenia (WE) nr 1445/2007: 

1. Organizacja krajowego programu PPP i informacje ogólne 

2. Towary i usługi konsumpcyjne 

2.1. Badania cen towarów konsumpcyjnych 

— W tym informacje dotyczące organizacji badań, pobierania próbek, reprezentatywności, zatwierdzania, czaso
wych i przestrzennych wskaźników korekcyjnych 

2.2. Usługi mieszkaniowe 

— W tym informacje dotyczące źródeł danych i ich jakości, zgodności z definicjami, wszelkich dokonanych korekt 

3. Usługi w sektorze instytucji rządowych i samorządowych (tylko badanie dotyczące płac) 

— W tym informacje dotyczące źródeł danych i ich jakości, zgodności z definicjami, wszelkich dokonanych korekt 

4. Dobra i usługi majątkowe 

4.1. Wyroby, maszyny i urządzenia inwestycyjne 

— W tym informacje dotyczące organizacji badań, pobierania próbek, reprezentatywności, zatwierdzania 

4.2. Budownictwo 

— W tym informacje dotyczące organizacji badań, źródeł danych i ich jakości, reprezentatywności, zatwierdzania 

5. Wydatki na spożycie składające się na PKB 

— W tym informacje dotyczące źródeł danych i ich jakości, zgodności z definicjami, wszelkich dokonanych korekt 

Każdego roku w styczniu każde państwo członkowskie aktualizuje wykaz PPP, o ile w roku poprzednim wprowadzono 
zmiany w stosowanych źródłach i metodach. 

2. Sprawozdania z badania cen towarów konsumpcyjnych 

Aby spełnić wymogi pkt 5.3.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1445/2007, każde państwo członkowskie 
przedstawia sprawozdanie dla każdego badania cen towarów konsumpcyjnych. Struktura sprawozdania jest następująca: 

1. Badanie wstępne 

2. Zbieranie danych dotyczących cen 

3. Zatwierdzanie wewnątrzkrajowe 

4. Zatwierdzanie międzykrajowe 

Sprawozdania z badań zawierają informacje uzupełniające do wykazów PPP. 

3. Kryteria jakości 

Oceniając jakość dostarczonych podstawowych informacji, należy stosować kryteria określone w art. 12 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej ( 1 ) 
w połączeniu z minimalnymi standardami określonymi w sekcji 5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1445/2007.
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