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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2454/97

frá 10. desember 1997

þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95
með tilliti til lágmarksstaðla fyrir vægi liða í samræmdri vísitölu neysluverðs(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá 23. október
1995 um samræmdar vísitölur neysluverðs (1), einkum 4. gr. og
3. mgr. 5. gr.,

að höfðu samráði við Peningamálastofnun Evrópu,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Samkvæmt b-lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95 ber
hverju aðildarríki að gefa út samræmda vísitölu neysluverðs (SVN)
frá vísitölunni fyrir janúar 1997 að telja.

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 (2) er mælt
fyrir um fyrstu ráðstafanir til framkvæmdar reglugerð (EB)
nr. 2494/95.

Frekari framkvæmdarráðstafanir eru nauðsynlegar til að tryggja
samanburðarhæfni vísitalna neysluverðs og viðhalda áreiðanleika
þeirra og mikilvægi í samræmi við 3. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB)
nr. 2494/95. Slíkar framkvæmdarráðstafanir skulu samþykktar
að teknu ítrasta tilliti til rekstrarhagkvæmni, í samræmi við 13. gr.
téðrar reglugerðar.

Samkvæmt 3. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95 skal uppfæra
vægi liða í samræmdri vísitölu neysluverðs nægilega oft til að
uppfylla kröfur um samanburðarhæfni en ekki er þörf á að
kannanir á tekjum og útgjöldum fjölskyldna fari oftar fram en á
fimm ára fresti, nema í aðildarríkjum þar sem staðfest er að svo
miklar breytingar hafi orðið á neyslumynstri að nauðsynlegt sé
að kannanir fari oftar fram. Þær vísitölur neysluverðs, sem vægi
liða í samræmdri vísitölu neysluverðs er dregið af, eru uppfærðar
óreglulega en það kann að leiða til þess að samræmdar vísitölur
neysluverðs, sem byggðar eru á þeim, uppfylli ekki kröfur 4. gr.
þeirrar reglugerðar um samanburðarhæfni. Nauðsynlegt er að

ákveða nothæfan mælikvarða á það hvenær skortir á
samanburðarhæfni til að ljóst sé hvaða vægi beri að uppfæra til að
tryggja samanburðarhæfni.

Samkvæmt 9. gr reglugerðar (EB) nr. 2494/95 skulu samræmdar
vísitölur neysluverðs vera vísitölur með Laspeyres-sniði. Þegar
hlutfallslegt verð mismunandi vöru og þjónustu breytist, geta
útgjaldamynstur neytenda breyst í slíkum mæli að nauðsynlegt
reynist að uppfæra vægi tilsvarandi útgjaldahópa, einkum magnið
sem liggur þeim að baki, til að tryggja mikilvægi þeirra.

Samkvæmt 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1749/96 skal samræmd
vísitala neysluverðs reiknuð þannig að hún taki til verðbreytinga
á vöru eða þjónustu, sem er nýlega orðin mikilvæg.

Þess er ekki krafist í þessari reglugerð að aðildarríkin láti fara fram
nýjar tölfræðilegar kannanir.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í
samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Markmið

Markmiðið með þessari reglugerð er að tryggja að við gerð
samræmdra vísitalna neysluverðs sé notað vægi sem er nægilega
áreiðanlegt og á við í alþjóðlegum samanburði.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð merkir ,,vægisviðmiðunartímabil� samræmdrar
vísitölu neysluverðs tólf mánaða neyslu- eða útgjaldatímabil sem
vægi er metið eftir við útreikning á nýjustu samræmdri vísitölu
neysluverðs. Hugtakið ,,undirvísitölur� er skilgreint í reglugerð
ráðsins (EB) nr. 2214/96 (3).

__________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 340, 11.12.1997, bls. 24, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/1999 frá 29. janúar 1999
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá
þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1)  Stjtíð. EB L 257, 27. 10. 1995, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB L 229, 10. 9. 1996, bls. 3.

__________________

(3) Stjtíð. EB L 296, 21. 11. 1996, bls. 8.
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3. gr.

Lágmarksstaðlar fyrir vægi

1. Aðildarríki skulu gefa samræmdar vísitölur neysluverðs út
mánaðarlega á grundvelli vægis er endurspegli útgjaldamynstur
neytenda á vægisviðmiðunartímabili sem lýkur í fyrsta lagi sjö
árum fyrir desembermánuð næstliðins árs.

2. Aðildarríkin skulu árlega láta fara fram endurskoðun á vægi
til að tryggja að það sé nægilega áreiðanlegt og uppfylli kröfuna
um samanburðarhæfni sem mælt er fyrir um í 4. gr. reglugerðar
(EB) nr. 2494/95. Heimilt er að takmarka endurskoðunina við
vægi undirvísitalna og stærstu þátta þeirra.

3. Við endurskoðunina skulu aðildarríkin kanna hvort verulegar
breytingar hafi orðið frá gildandi vægisviðmiðunartímabili hvað
varðar verðlagsþróun stærstu vísitöluþátta í samanburði við
samræmda vísitölu neysluverðs eða varanlegar markaðsbreytingar
í hverjum meginflokki.

4. Ef áreiðanleg gögn sýna að breytingarnar, sem um getur í
3. mgr., hafa í för með sér breytingu á vægi sem myndi leiða til
meiri breytingar á samræmdri vísitölu neysluverðs en sem nemur
að meðaltali 0,1 prósentustigi á einu ári í samanburði við fyrra ár,
skulu aðildarríkin aðlaga vægi liða í samræmdri vísitölu
neysluverðs í samræmi við það. Aðildarríkjunum ber ekki skylda

til að taka tillit til neinna breytinga sem verða á tveggja
ára t ímabili  er lýkur í  desembermánuði fyrir
endurskoðunina.

5. Aðildarríkin skulu koma aðlögun samkvæmt 4. mgr.
í framkvæmd í síðasta lagi með vísitölu janúarmánaðar
árið eftir endurskoðunina.

4. gr.

Gæðastjórnun

Aðildarríkin skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópubandalaganna) í té, að beiðni hennar, nægar
upplýsingar um vægið sem notað er við vinnslu
samræmdrar vísitölu neysluverðs, þ.m.t.
vægisviðmiðunartímabilið sem notað er, niðurstöður
árlegrar endurskoðunar og aðlögun sem á sér stað til að
unnt sé að meta hvort farið er að þessari reglugerð.

5. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 10. desember 1997.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Yves-Thibault DE SILGUY

framkvæmdastjóri.

_____________


