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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2646/98 

frá 9. desember 1998 

um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til 
lágmarksstaðla um meðferð gjaldskráa 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 Evrópska seðlabankann (2), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
Samkvæmt b-lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95, 
ber hverju aðildarríki að útbúa samræmda vísitölu neyslu-
verðs frá og með janúarvísitölu 1997. 

 
Samkvæmt 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95 skal sjá til 
þess að ávallt sé beitt vísitöluformúlu með Laspeyeres-sniði 
á þær undirvísitölur eða útgjaldaflokka sem um er að ræða. 
Vægi þeirra skal endurspegla útgjaldamynstur íbúa á vísi-
tölusvæðinu. 
 
Undirvísitölur samræmdrar vísitölu neysluverðs, sem reikn-
aðar eru með verði í gjaldskrá, eru í raun annaðhvort fengnar 
beint frá birgjum eða reiknaðar út af aðildarríkjunum á 
grundvelli gagna frá birgjum um verð í gjaldskrá og það 
neyslumynstur sem liggur þar að baki. Þó nokkurt svigrúm 
er til að nota mismunandi aðferðir við samsetningu 
undirvísitalna þegar breytingar eru gerðar á uppbyggingu 
gjaldskrár um leið og svo umfangsmikil breyting verður á 
verði eins þáttar í gjaldskrá að neytendur neyðast til að 
breyta neyslumynstri sínu. Því er mikilvægt að sjá til þess að 
viðeigandi grunnupplýsingar séu fáanlegar til að tryggja að í 
samræmdum vísitölum neysluverðs, sem eru þannig útreikn-
aðar, sé ekki vikið frá kröfunni um samanburðarhæfni sem 
sett er fram í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95. 
 
Samkvæmt 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95 skal afla 
þeirra grunnupplýsinga sem nauðsynlegar eru við útreikning 
samræmdrar vísitölu neysluverðs frá hagskýrslueiningum 
um verð og vægi vara og þjónustu sem nauðsynlegt er að 
taka tillit til í því skyni að tryggja samanburðarhæfni. 
  
Samkvæmt 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95 er hag-
skýrslueiningunum, sem aðildarríkin leita til við söfnun eða 
 
 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 335, 10.12.1998, bls. 30, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2000 frá 25. 
febrúar 2000 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) Áliti var skilað 8. júlí 1998. 

afhendingu gagna um verð, skylt að heimila að fylgst sé með 
raunverulegri verðálagningu og að veita réttar og 
fullnægjandi upplýsingar þegar þess er óskað.  
 
Samkvæmt 4. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1749/96 (3), eins og henni var síðast breytt með 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 1688/98 (4), skal reikna 
samræmda vísitölu neysluverðs þannig að tekið sé tillit til 
verðbreytinga vöru eða þjónustu sem nýlega er orðin 
mikilvæg. 
  

Samkvæmt þessari reglugerð ber aðildarríkjunum ekki að 
láta 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 

Markmið þessarar reglugerðar er að setja fram 
lágmarksstaðla um meðhöndlun verðs í gjaldskrá í 
samræmdri vísitölu neysluverðs. 

 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

 

1. gjaldskrá: skrá yfir fyrir fram ákveðið verð og skilmála 
við kaup og neyslu einnar og sömu vöru eða þjónustu 
eða sambærilegra vara og þjónustu, sem hefur verið 
ákveðið af birgi, stjórnvöldum eða samkvæmt 
samkomulagi í því augnamiði að hafa áhrif á 
neyslumynstur í gegnum mismunandi verð og skilyrði 
allt eftir samsetningu neytendahópsins, umfangi 
neyslunnar, samsetningu hennar og tímasetningu. 
Heimili geta ekki samið um gjaldskrár. 

 

2. verð í gjaldskrá: verð sem á við einn þátt eða 
neyslueiningu í gjaldskrá fyrir viðkomandi vöru eða 
þjónustu. 

 
 

(3) Stjtíð. EB L 229, 10. 9. 1996, bls. 3. 
(4) Stjtíð. EB L 214, 31. 7. 1998, bls. 23. 
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3. gr. 

Grunnupplýsingar 

Í grunnupplýsingum skal felast verð í gjaldskrám og vægi 
sem endurspeglar neyslumynstur fyrir vöruna eða þjón-
ustuna eftir því hvernig neytendahópurinn er samsettur og 
hvert umfang, samsetning eða tímasetning neyslunnar er.  

 

4. gr. 

Gagnaheimildir 

1. Aðildarríkin skulu reikna út undirvísitölur samræmdrar 
vísitölu neysluverðs með verði í gjaldskrá á grundvelli 
grunnupplýsinga sem skilgreindar eru í 3. gr. og birgjar 
veita. 

 

2. Hagskýrslueiningunum, sem aðildarríkin leita til vegna 
samstarfs við söfnun eða afhendingu gagna með grunn-
upplýsingum, er skylt að veita réttar og fullnægjandi 
upplýsingar þegar leitað er eftir þeim og, sé þess óskað, 
heimila þeim samtökum og stofnunum, sem bera ábyrgð á 
gerð opinberra hagskýrslna, aðgang að gögnum sem 
innihalda nægilega ítarlegar upplýsingar til að unnt sé að 
meta hvort kröfur um samanburðarhæfni séu uppfylltar og 
segja til um gæði undirvísitalna samræmdrar vísitölu 
neysluverðs. 

 

5. gr. 

Aðferð 

Undirvísitölur, þar sem gjaldskrár eru notaðar, skulu 
reiknaðar út með formúlu sem er í samræmi við formúlu 
með Laspeyres-sniði og notuð er  við útreikninga annarra 
undirvísitalna. Þær skulu endurspegla verðbreytingar á 
grundvelli útgjaldabreytinga sem nauðsynlegar eru ef halda á 
neyslumynstri heimilanna eins og það var áður en 
gjaldskrárbreytingin átti sér stað. Ef gjaldskráin breytist og 
eftir þá breytingu: 

 

1. verði lýsing á einum þætti eða neyslueining óbreytt, 
skal bera saman verð þess þáttar eða einingar bæði 
samkvæmt gömlu og nýju gjaldskránni og taka 
verðmuninn inn í samræmda vísitölu neysluverðs;  

 

2. verði lýsingu á einum þætti eða neyslueiningu breytt, 
eða ef bætt er við nýjum þætti, sem ekki felur í sér nýja 
vöru eða þjónustu fyrir neytandann, skal reikna 
verðbreytinguna með vægi sem samsvarar útgjöldum til 
að halda óbreyttu því neyslumynstri sem var ríkjandi, 
allt að einu ári, áður en breytingin átti sér stað. Breyting 
á lýsingum skal vera í samræmi við gæðaleiðréttingar 
sem gerðar eru vegna annarra undirvísitalna; 

3. verði nýrri og breyttri lýsingu á þætti eða neyslueiningu 
á vöru eða þjónustu fyrir neytandann bætt við 
gjaldskrána, skal meðhöndla hana sem „vöru sem 
nýlega er orðin mikilvæg“ samkvæmt skilgreiningu í 
reglugerð (EB) nr. 1749/96. Ef útgjöld til kaupa á 
þessari nýju vöru eða þjónustu eru veruleg skal taka þau 
inn í vísitöluna með tengingu frá þeim mánuði þegar 
nýja gjaldskráin kemur til framkvæmda og meta 
áætlaða neyslu þegar í stað eða innan 12 mánaða 
tímabils.  

 

6. gr. 

Samanburðarhæfni 

Samræmdar vísitölur neysluverðs skulu teljast samanburðar-
hæfar séu þær reiknaðar samkvæmt þeim aðferðum sem 
kveðið er á um í 5. gr. þessarar reglugerðar eða með öðrum 
aðferðum sem hafa ekki í för með sér vísitölu sem á er 
kerfisbundinn mismunur sem nemur meira en einum tíunda 
úr prósentustigi að meðaltali á ári ef miðað er við vísitölu 
sem reiknuð var samkvæmt þessum aðferðum. 

 

Allar breytingar á aðferðum og venjum til að tryggja 
samanburðarhæfni eins og hún er skilgreind í þessari 
málsgrein skulu, hvað varðar undirvísitölur, koma til 
framkvæmda í fyrsta lagi þegar reglugerð þessi hefur öðlast 
gildi og eigi síðar en í desember 1998 og hafa áhrif á vísitölu 
janúar 1999. 

 

7. gr. 

Gæðastjórnun 

Aðildarríkin, sem hafa þróað aðferðir við að meðhöndla verð 
í gjaldskrá, sem eru frábrugðnar aðferðunum sem tilgreindar 
eru í 5. gr. þessarar reglugerðar, skulu veita framkvæmda-
stjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) upplýsingar um 
þær áður en þær aðferðir koma til framkvæmda. 

 

Aðildarríkin skulu einnig veita framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópubandalaganna) upplýsingar, sé þess óskað, 
um þær aðferðir sem notaðar eru til að uppfylla skilyrði um 
lágmarksstaðla sem sett eru fram í þessari reglugerð. 

 

8. gr. 

 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 

Gjört í Brussel 9. desember 1998. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Yves-Thibault DE SILGUY 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 

 


