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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 119/2013 

av 11. februar 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserte konsumprisindekser: oversending og 

formidling av delindekser under HKPI med hensyn til fastsettelse av harmoniserte 

konsumprisindekser med konstante avgifter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 

23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1), 

særlig artikkel 4 tredje ledd og artikkel 5 nr. 3, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(2) 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 2494/95 skal medlemsstatene utarbeide harmoniserte 

konsumprisindekser (HKPI). 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96(3) ble det 

fastsatt hvilke delindekser under HKPI medlemsstatene 

skal utarbeide og oversende til Kommisjonen (Eurostat) 

for formidling. 

3)  For inflasjonsanalyse og vurdering av tilnærming i 

medlemsstatene er det nødvendig å samle inn 

opplysninger om hvordan avgiftsendringer påvirker 

inflasjonen. Derfor bør HKPI i tillegg beregnes på 

grunnlag av priser med konstante avgifter istedenfor 

observerte priser i form av harmoniserte 

konsumprisindekser med konstante avgifter (HKPI-

KA). 

4)  For å oppnå pålitelige og sammenlignbare resultater fra 

alle medlemsstater bør det fastsettes og opprettholdes en 

felles metodisk ramme for utarbeiding av HKPI-KA. 

5)  Det er tatt hensyn til prinsippet om kostnadseffektivitet i 

samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 2494/95. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 12.2.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) og 

vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 16. 

(1) EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1. 

(2) Uttalelse ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(3) EFT L 296 av 21.11.1996, s. 8. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for Det europeiske 

statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 2214/96 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 skal nytt ledd lyde: 

 «Med «harmoniserte konsumprisindekser med konstante 

avgifter» menes indekser som måler endringer i 

konsumpriser uten effekten av endringer i avgiftene for 

produktene i samme tidsperiode.» 

2)  Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Utarbeiding og oversending av delindekser 

1.  Hver måned skal medlemsstatene utarbeide alle 

delindekser (vedlegg I) der vekten utgjør mer enn en 

tusendel av de samlede utgifter som omfattes av HKPI, og 

oversende dem til Kommisjonen (Eurostat). Sammen med 

indeksen for januar hvert år skal medlemsstatene også 

oversende tilhørende opplysninger om vekter til 

Kommisjonen (Eurostat). 

2.  I tillegg skal medlemsstatene hver måned utarbeide og 

oversende de samme delindeksene beregnet med konstante 

avgifter (HKPI-KA) til Kommisjonen (Eurostat). 

Kommisjonen (Eurostat) skal i nært samarbeid med 

medlemsstatene fastsette retningslinjer som skal utgjøre en 

metodisk ramme for beregning av HKPI-KA-indeksen og 

delindekser. I behørig begrunnede tilfeller skal 

Kommisjonen (Eurostat) oppdatere referansemetodikken i 

samsvar med saksbehandlingsregler godkjent av Komiteen 

for Det europeiske statistikksystem. 

3.  Indeksene skal oversendes i henhold til de standarder 

og framgangsmåter for oversending av data og metadata 

som er fastsatt av Kommisjonen (Eurostat).»
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse med indeksen for januar 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. februar 2013 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


