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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2601/2000 2002/EES/12/45
frá 17. nóvember 2000

þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með 
tilliti til þess hvenær kaupverð skal fært inn í samræmda vísitölu 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 (1),
einkum  4. gr. í tengslum  við  3. m gr. 5. gr.,
að höfðu sam ráði v ið  Seðlabanka E vrópu (2),
og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:
1) Sam kvæ m t b-lið  1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 2494/95 er hverju  aðildarríki skylt að gefa upp 
sam ræ m da vísitö lu  neysluverðs (HICP), frá og m eð 
v ísitö lu  j anúarm ánaðar 1997.

2) Sam kvæ m t 3. lið a-liðar 2. gr. reglugerðar fram - 
kvæ m dastjóm arinnar (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), er það verð, sem 
notað  er í sam ræ m dri v ísitö lu  neysluverðs, kaupverð 
vö ru  og þ jónustu  sem heim ili greiða í peninga- 
viðskiptum .

3) Talsvert svigrúm  er til þess að beita m ism unandi 
aðferðum  m eð tilliti til þess hvenæ r kaupverð skal fært 
inn í sam ræ m da vísitö lu  neysluverðs. Sam ræm d 
aðferðafræ ði vegna slíkrar tím asetningar 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, einkum  e f  um  
er að ræ ða vöru  sem kann að vera keypt, greidd eða 
afhent á öðrum  tím a en þegar hún er notuð.

4) R eglurnar í þessari reglugerð eru í sam ræm i við  
skilgreiningarnar sem kveðið er á um  í evrópska 
þjóðhags- og svæ ðisreikningakerfinu (E S A -’95), sem 
kom ið v a r á fó t m eð reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 
frá 25. jú n í 1996 um  evrópskt þjóðhags- og svæðis- 
reikningakerfi í bandalaginu (5), eins og henni var síðast 
breytt m eð reglugerð (EB ) nr. 448/98 (6), að svo m iklu 
leyti sem E S A -’95 sam rým ist m arkm iðum  sam ræ m drar 
v ísitö lu  neysluverðs.

(h) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 300, 29.11.2000, bls. 14, 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) Stjtíð. EB L 310, 30.11.1996, bls. 1.
(6) Stjtíð. EB L 58, 27.2.1998, bls. 1.

5) N ánar tiltekið segir í lið  3.89 í E S A -’95 að yfirleitt skuli 
skrá vörur og þ jónustu  þegar stofnað er til skulda, þ.e. 
þegar kaupandi tekur á sig ábyrgðarskuldbindingu 
gagnvart seljanda.

6) Sam ræm d vísitala neysluverðs á að endurspegla 
verðbreytingarnar á grunn- eða viðm iðunartím abilinu  á 
grundvelli breyttra ú tg jalda þar sem neyslum ynstur 
he im ilanna og sam setning neysluhópsins er óbreytt.

7) R áðstafanirnar, sem kveðið er á um  í þessari reglugerð, 
eru í sam ræm i v ið  álit hagskýrsluáæ tlunarnefndarinnar 
sem  kom ið var á fó t m eð ákvörðun ráðsins 89/382/EBE, 
K B E (').

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Markmið
M arkm iðið m eð þessari reglugerð er að sam ræm a 
tím asetningu eða skráningu og fæ rslu  kaupverðs inn í 
sam ræ m da vísitö 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.

Tímasetning
V erð, sem notað  er í sam ræm dri v ísitö lu  neysluverðs, er 
kaupverð vöru  og þ jónustu  til einkanota sem heim ili greiða í 
peningaviðskiptum . V erð vöru  skal fæ rt inn í sam ræm da 
v ísitö lu  neysluverðs fyrir þann m ánuð sem það er mælt. 
V erð fyrir þ jónustu  skal fært inn  í sam ræm da v ísitö lu  
neysluverðs fyrir þann m ánuð þegar fyrst er hæ gt að þiggja 
hana á því verði sem  hún er mæld.

3. gr.

Framkvæmd
A ðildarríkin skulu beita ákvæðum  þessarar reglugerðar í 
desem ber 2000 og þau  öðlast gildi m eð vísitö lunni frá 
janúarm ánuði 2001.

4. gr.

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

(') Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47.
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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.


