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REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 1688/98 

frá 20. júlí 1998 

um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 um samræmdar 
vísitölur neysluverðs með tilliti til landfræðilegs umfangs og íbúatölu(*) 

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 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., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 
 
með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (2), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
Með skírskotun til b-liðar 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 
2494/95 er hverju aðildarríki skylt að gefa upp samræmdar 
vísitölur neysluverðs (HICP) frá og með vísitölu 
janúarmánaðar 1997. Krafan um að gefa upp samræmdar 
vísitölur neysluverðs hefur þó engin áhrif á rétt 
aðildarríkjanna til að birta innlendar, ósamræmdar 
verðbólguvísitölur sem hafðar eru til hliðsjónar við 
stefnumótun innanlands. 
 
Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 frá 
9. september 1996 um fyrstu ráðstafanir til framkvæmdar á 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 um samræmdar vísitölur 
neysluverðs er kveðið á um upphaflega skrá yfir vöru og 
þjónustu sem vísitalan tekur til og takmarkast við vörur og 
þjónustu sem allar eða flestar innlendar vísitölur 
neysluverðs (CPI) ná yfir.
 
Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1687/98 frá 20. júlí 1998 um 
breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1749/96 um skrá um vörur og þjónustu sem samræmdar 
vísitölur neysluverðs taka til (4) er skrá samræmdrar vísitölu 
neysluverðs (HICP) skilgreind sem þær vörur og þjónusta 
sem er hluti af peningaútgjöldum til neyslu heimilanna.
 
Samkvæmt 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95 skal 
samræmd vísitala neysluverðs byggjast á verði vöru og 
þjónustu sem í boði er á efnahagssvæði aðildarríkis, í því 

                                                
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 214, 31.7.1998, bls. 23, var 

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 124/1999 frá 24. 
september 1999 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við 
EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 

 
(1) Stjtíð. EB L 257, 27. 10. 1995, bls. 1. 
(2) Áliti var skilað 14. júlí 1998 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum 

EB). 
(3) Stjtíð. EB L 229, 10. 9. 1996, bls. 3. 
(4) Stjtíð. EB L 214, 31. 07. 1998, bls. 12. 

skyni að fullnægja, með beinum hætti, þörfum neytenda. 
Vægi samræmdrar vísitölu neysluverðs útheimtir 
samræmda skilgreiningu á landfræðilegu umfangi og 
íbúatölu sem samræmd vísitala neysluverðs tekur til. 
 
Við samantekt á vísitölu neysluverðs myntbandalagsins 
(MUICP) og evrópskrar vísitölu neysluverðs (EICP) er 
nauðsynlegt að hafa samræmdan landfræðilegan grundvöll 
fyrir samræmdar vísitölur neysluverðs. 
 
Hagskýrsluáætlunarnefndin skilaði ekki áliti innan þeirra 
tímamarka sem formaðurinn setti. Því ber framkvæmda-
stjórninni, í samræmi við málsmeðferð 2. mgr. 14. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 2494/95, tafarlaust að leggja tillögu 
fyrir ráðið um þær ráðstafanir sem gera skal. 
 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Reglugerð (EB) nr. 1749/96 er breytt sem hér segir: 
 
1. Í stað undirliðar a2 komi eftirfarandi: 

�a2) �Peningaútgjöld til neyslu heimilanna�: sá hluti af 
útgjöldum til neyslu sem stofnað er til: 

� af heimilum, burtséð frá ríkisfangi eða búsetu, 
og 

� í peningaviðskiptum, og 

� á efnahagssvæði aðildarríkis, og 

� fyrir vöru og þjónustu sem fullnægja þörfum 
neytenda með beinum hætti, og  

� á öðru eða báðum tímabilunum sem borin eru 
saman. 

Peningaútgjöld til neyslu heimilanna eru 
skilgreind í I. viðauka b samkvæmt skilgreiningum 
evrópska þjóðhagsreikningakerfisins (EÞK) 1995 
sem er að finna í reglugerð (EB) nr. 2223/96 (*).  
____________  
(*) Stjtíð. EB L 310, 13.11.1996, bls. 1.� 

 
2. Eftirfarandi málsgrein bætist við 3. gr.: 

�3. Samræmdar vísitölur neysluverðs, teknar saman 
með aðstoð undirvísitöluvægis sem endurspeglar 
peningaútgjöld til neyslu hjá undirúrtaki heimila en ekki 
hjá öllum heimilum, skulu teljast sambærilegar ef 
munurinn er í raun minni en sem nemur einum 
þúsundasta hluta samanlagðra útgjalda sem samræmdar 
vísitölur neysluverðs taka til.  Allar breytingar á vægi 



60/555  21.12.2000EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 
 

 
  

sem eru nauðsynlegar til að fullnægja kröfum um 
samanburðarhæfni skulu gerðar eigi síðar en fyrir 
desember 1999.� 

 
3.  Í stað 1. og 2. mgr. I. viðauka b komi eftirfarandi: 

�1. Með hugtakinu heimili er átt við heimili sem 
samanstanda af einstaklingum eða hópum 
einstaklinga (sbr. skilgreiningu ESA 2.76.a og 
2.76.b), án tillits til þess á hvaða svæði þeir halda sig, 
tekjuflokkunar, þjóðernis eða búsetu. Heimili tekur 
til einstaklinga á stofnanaheimilum (sbr. 
skilgreiningu ESA 2.76.b).  Það tekur ekki til 
atvinnufyrirtækja.

 2. Efnahagssvæði er skilgreint samkvæmt ESA 2.05 að 
því undanskildu að lendur utan svæðisins en innan 
landamæra viðkomandi lands eru taldar með en 
lendur innan svæðisins sem eru í öðrum löndum 
teljast ekki með.� 

2. gr. 
 
Innan tveggja ára frá gildistöku þessarar reglugerðar skal 
framkvæmdastjórnin, með hliðsjón af áliti nefndarinnar sem 
komið var á fót með ákvörðun 89/382/EBE, KBE (1), semja 
skýrslu og leggja hana fyrir ráðið. Í skýrslunni skal lagt mat 
á það hvernig til hefur tekist með beitingu ákvæða þessarar 
reglugerðar. Eftir að hafa lagt fram skýrsluna er 
framkvæmdastjórninni heimilt, ef nauðsyn ber til, að leggja 
fyrir ráðið viðeigandi tillögur um breytingu á þessari 
reglugerð. 

 

3. gr. 
 
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 20. júlí 1998.  

 
 Fyrir hönd ráðsins, 

 W. MOLTERER 

 forseti. 

 ____________

_____________ 
(1) Stjtíð. EB L 181, 28. 6. 1989, bls. 47. 

 


