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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2602/2000 2002/EES/12/46
frá 17. nóvember 2000

þar sem mælt er fyrir um itarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með 
tilliti til lágmarksstaðla varðandi meðferð verðlækkana i samræmdri visitölu neysluverðs(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,
m eð hliðsjón  a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins,
m eð hliðsjón  a f  reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá
23. október 1995 um  sam ræ m dar v ísitö lur neysluverðs ( ') ,
einkum  4. gr., í tengslum  við  3. mgr. 5. gr.,
að höfðu sam ráði v ið  Seðlabanka E vrópu (2),
og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:
1) Sam kvæm t b-lið  1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 2494/95 er hverju  aðildarríki skylt að gefa upp 
sam ræm da vísitö lu  neysluverðs (H ICP) frá og m eð 
vísitö lu  janúarm ánaðar 1997.

2) Talsvert svigrúm  er til þess að beita m ism unandi 
aðferðum  m eð tilliti til m eðferðar verðlæ kkana og 
sam bandsins m illi verðlæ kkana og kaupverðs. 
Sam ræm d aðferðafræ ði vegna m eðferðar verðlæ kkana 
í sam ræ m dri v ísitö lu  neysluverðs er nauðsynleg til að 
tryggt sé að sam ræ m dar vísitö lur neysluverðs uppfylli 
skilyrði um  sam anburðarhæ fi sem kveðið er á um  í 
4. gr. reglugerðar (EB ) nr. 2494/95. Enn frem ur eykur 
hún áreiðanleika þeirra og m ikilvægi.

3) V erðið, sem er notað  í sam ræm dri v ísitö lu  
neysluverðs, er það verð  sem heim ilin greiða í raun 
fyrir vörur til einkanota í peningaviðskiptum , þar m eð 
tald ir skattar að frádregnum  styrkjum , eftir að 
m agnafsláttur og árstíðabundinn afsláttur hefur verið  
dreginn frá föstu verði eða gjaldi, að undanskildum  
vöxtum  eða þjónustugjald i sem bæ tist v ið  sam kvæm t 
lánsfyrirkom ulagi og að undanskildum  aukakostnaði 
sem bæ tist v ið  e f  ekki er staðið í skilum  á þeim  tím a 
sem sam ið var um  þegar kaupin  fóru fram.

4) Þegar breytingar verða á vörulýsingum  skal fara m eð 
verð  í sam ræm i v ið  reglurnar um  að lögun að gæðum  
sem m æ lt er fyrir um  í reglugerð fram kvæm da- 
stjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 frá 9. septem ber 1996 
um  fyrstu  ráðstafanir til fram kvæ m dar reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 2494/95 um  sam ræ m dar v ísitölur 
neysluverðs (3), eins og henni var síðast breytt m eð 
reglugerð ráðsins (EB ) nr. 1688/98 (4).

(h) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 300, 29.11.2000, bls. 16, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2001 frá 19. 
júní 2001 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES- 
samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna 
nr. 44, 6.9.2001, bls. 29.

(') Stjtíð. EB L 257, 27.10.1995, bls. 1.
(2) Áliti var skilað 24. nóvember 2000 (hefur enn ekki verið birt í

Stjórnartíðindum EB).
(3) Stjtíð. EB L 229, 10.9.1996, bls. 3.
(4) Stjtíð. EB L 214, 31.7.1998, bls. 23.

5) R áðstafanirnar, sem kveðið er á um  í þessari 
reglugerð, eru  í sam ræm i v ið  álit hagskýrsluáætlunar- 
nefndarinnar (SPC ) sem kom ið var á fó t m eð ákvörðun 
ráðsins 89/382/EBE, K BE (5).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Markmið
M arkm iðið m eð þessari reglugerð er að m æ la fyrir um 
m eðferð læ kkana á verði vöru  og þ jónustu  til einkanota í 
sam ræ m dri v ísitö lu  neysluverðs til að tryggja að sam ræ m dar 
v ísitö lur neysluverðs séu áreiðanlegar og eigi v ið  og uppfylli 
skilyrði um  sam anburðarhæ fi sem m æ lt er fyrir um  í 4. gr. 
reglugerðar (EB ) nr. 2494/95.

2. gr.

Kaupverð
N em a annað sé tekið fram  skal verð, sem notað er í 
sam ræ m dri v ísitö lu  neysluverðs, ja fn an  m iðast v ið  læ kkanir 
á verði vö ru  og þ jónustu  til einkanota e f  slíkar lækkanir:

a) m á rek ja  til kaupa á vörum  og þjónustu til einkanota;

b) standa öllum  hugsanlegum  neytendum  til boða án 
sérstakra skilyrða (án m ism ununar);

u) eru kaupandanum  kunnar þegar hann gengur að 
sam kom ulagi v ið  seljanda um  kaup á v iðkom andi vöru; 
og

d) eru kræ far þegar kaupin fara fram  eða innan tiltekins 
tím a, frá því að kaupin  s jálf fara fram , þegar æ tla m á að 
þæ r hafi um talsverð áh rif á það vörum agn sem 
kaupendur eru reiðubúnir að kaupa.

E inkum  skal, í sam ræ m dri v ísitö lu  neysluverðs, taka m ið a f  
læ kkunum  á verði vö ru  og þ jónustu  til einkanota sem ætla 
m á að b jóð ist á ný á föstu verði eða sem bjóðast annars 
staðar á föstu  verði. M eð föstu verði er hér átt v ið  verð  sem 
er án sérstakra skilyrða eða fyrirvara og er ekki kallað 
sértilboðsverð.

(5) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47.
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3. gr.
Söluhvatar

M arkaðsvirði þess sem neytendum  er boðið  tím abundið í því 
skyni að hvetja þá til að kaupa tiltekna vöru, hér á eftir nefnt 
„söluhvati“ , er frádráttarbæ rt e f  það er þekkt. M arkaðsvirðið 
leggst v ið  að ný ju  þegar tilboðið  er afturkallað. Ekki skal 
tek ið  tillit til söluhvata sem fela í sér kaupbæ ti, til dæm is 
aukið m agn viðkom andi vöru, aðra vö ru  sem fylgir m eð 
„ókeypisn eða annan ávinning e f  um  óverulegan m un er að 
ræða.

4. gr.
Breytingar á lýsingum

E f  lýsingar breytast skal fara m eð verð  sam kvæm t þeim  
reglum  um  breytingar á lýsingum  sem eiga v ið  gæ ðaaðlögun 
og kveðið er á um  í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1749/96.

P. gr.
Framkvæmd

Á kvæ ði þessarar reglugerðar skulu kom a til fram kvæ m da í 
aðildarríkjunum  í síðasta lagi í desem ber 2000 og taka gildi 
annaðhvort m eð vísitö lunni frá janúarm ánuði 2001 eða m eð 
vísitö lunni frá janúarm ánuði 2002.

6. gr.

Endurskoðun

1. T il bráðabirgða skal endurskoða v iðkom andi vísitöluröð 
e f  fram kvæ m d ákvæ ða sam kvæm t þessari reglugerð hefur 
m eiri áh rif á ársbreytingar (m /(m -12)) heildarvísitölunnar en 
sem nem ur tíunda h lu ta ú r prósentustigi sam anborið við 
v ísitö lu  sem ekki tekur tillit til verðlækkana.

2. Sam þykkja skal alm enn ákvæði varðandi 
v iðm iðunarreg lur um  endurskoðun sam ræ m drar v ísitö lu  
neysluverðs í sam ræm i við  m álsm eðferðina sem m æ lt er 
fyrir um  í 14. gr. reglugerðar (EB ) nr. 2494/95 en v ið  það 
falla bráðabirgðaráðstafanirnar ú r gildi

7. gr.

Gildistaka

R eglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíáindum  E vrópubandalaganna.

R eglugerð þessi er b indandi í heild sinni og gildir í öllum  aðildarríkjunum  án frekari lögfestingar. 

G jört í B russel 17. nóvem ber 2000.

F yrir hönd  fram kvœ m dastjórnarinnar, 
Pedro SOLBES MIRA
fram kvœ m dastjóri.


