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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1445/2007 av 11. desember 2007 om fastsettelse av felles 
regler for framlegging av grunnleggende opplysninger om 
kjøpekraftspariteter og for beregning og spredning av dem(1), 
særlig artikkel 7 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 1445/2007 fastsetter felles regler 
for framlegging av grunnleggende opplysninger om 
kjøpekraftspariteter og for beregning og spredning av 
dem.

2) Minstestandarder for kvaliteten på grunnleggende 
opplysninger som skal framlegges av medlemsstatene, 
minstestandarder for kvaliteten på valideringen av

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 1.3.2011, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2011 av 2. desember 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 53.

(1) EUT L 336 av 20.12.2007, s. 1.

  resultater av prisundersøkelser og kravene til rapportering 
og vurdering er angitt i avsnitt 5 i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 1445/2007.

3)	 Det	 er	nødvendig	å	definere	de	 felles	kvalitetskriteriene	
og kvalitetsrapportenes struktur ytterligere.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra Komiteen for det europeiske 
statistikksystem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

De felles kvalitetskriteriene og kvalitetsrapportenes struktur for 
kjøpekraftspariteter som fastsatt i forordning (EF) nr. 1445/2007 
skal være som angitt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 193/2011

av 28. februar 2011

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1445/2007 med hensyn til 
systemet for kvalitetskontroll som skal benyttes for kjøpekraftspariteter(*)

2016/EØS/12/60

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

__________
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VEDLEGG

Felles kvalitetskriterier og kvalitetsrapportenes struktur

1.  Fortegnelse over kilder og metoder som benyttes i Eurostats utarbeidelse av kjøpekraftspariteter («KKP-
fortegnelse»)

For å oppfylle kravene i nr. 5.3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1445/2007 skal hver medlemsstat framlegge en 
fortegnelse over kilder og metoder som benyttes i Eurostats utarbeidelse av kjøpekraftspariteter (heretter kalt «KKP-
fortegnelse»).

KKP-fortegnelsens struktur skal bygge på de ulike grunnleggende opplysningene som framlegges i samsvar med 
forordning (EF) nr. 1445/2007, som følger:

1.  Organiseringen av den nasjonale utarbeidelsen av kjøpekraftspariteter og bakgrunnsopplysninger

2.  Forbruksvarer og forbrukertjenester

2.1.  Prisundersøkelser for forbruksvarer

– Omfatter opplysninger om undersøkelsens organisering, utvalgsteknikk, representativitet, validering, 
tidsjusteringsfaktorer	og	geografiske	justeringsfaktorer.

2.2.  Boligtjenester

–	 Omfatter	opplysninger	om	datakilder	og	deres	kvalitet,	overholdelse	av	definisjoner,	eventuelle	justeringer.

3.  Offentlige tjenester (bare lønnsundersøkelse)

–	 Omfatter	opplysninger	om	datakilder	og	deres	kvalitet,	overholdelse	av	definisjoner,	eventuelle	justeringer.

4.  Investeringsvarer og kapitaltjenester

4.1.  Maskiner og utstyr

– Omfatter opplysninger om undersøkelsens organisering, utvalgsteknikk, representativitet, validering.

4.2.  Bygge- og anleggsvirksomhet

– Omfatter opplysninger om undersøkelsens organisering, datakilder og deres kvalitet, representativitet, 
validering.

5.  Samlede utgifter som andel av BNP

–	 Omfatter	opplysninger	om	datakilder	og	deres	kvalitet,	overholdelse	av	definisjoner,	eventuelle	justeringer.

Hver medlemsstat skal framlegge en ajourført KKP-fortegnelse i januar hvert år når det i løpet av foregående år har 
skjedd endringer i de kilder og metoder som benyttes.

2. Rapporter om prisundersøkelser for forbruksvarer

For å oppfylle kravene i nr. 5.3.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1445/2007 skal hver medlemsstat framlegge en 
rapport for hver prisundersøkelse for forbruksvarer. Rapportens inndeling skal være som følger:

1.  Forundersøkelse

2.  Prisinnsamling

3.  Validering på nasjonalt plan

4.  Validering på tvers av stater

Rapportene skal inneholde opplysninger som supplerer KKP-fortegnelsen.

3. Kvalitetskriterier

Kriteriene som benyttes i vurderingen av kvaliteten på de grunnleggende opplysningene som framlegges, skal være 
kriteriene fastsatt i artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk 
statistikk(1) i kombinasjon med minstestandardene fastsatt i avsnitt 5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1445/2007.

______________

(1) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.


