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REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 701/2006

frá 25. apríl 2006

um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 2494/95 að því er varðar þau tímabil 
sem verðkannanir vegna samræmdrar vísitölu neysluverðs skulu ná yfir (*)

RÁÐ EVRÓPUBANDALAGSINS 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 þriðja undirlið 4. gr. og 3. mgr. 5. gr.,

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (2) eins og krafist er 
skv. 3. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samræmdar vísitölur neysluverðs (e. Harmonised
indices of consumer prices (HICP)) eru samræmdar
verðbólgutölur sem framkvæmdastjórnin og Seðlabanki
Evrópu þurfa til að geta framkvæmt starfsskyldur sínar
skv. 121. gr. sáttmálans. Samræmdar vísitölur neysluverðs 
eru hannaðar til að auðvelda alþjóðlegan samanburð
á neysluverðshækkun. Þær eru mikilvægir vísar fyrir
stjórnun peningamálastefnu.

2) Hverju aðildarríki er skylt, skv. b-lið 1. mgr. 5. gr.
reglugerðar (EB) nr. 2494/95 sem hluta af framkvæmd
þeirrar reglugerðar, að gefa upp samræmda vísitölu
neysluverðs frá og með vísitölu fyrir janúar 1997.

3) Samkvæmt 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95 ætti
samræmd vísitala neysluverðs að byggjast á verði vöru
og þjónustu sem er í boði á efnahagssvæði aðildarríkisins,
í því skyni að fullnægja, með beinum hætti, þörfum
neytenda.

4) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1749/96 frá 9. september 1996 um fyrstu ráðstafanir
til framkvæmdar reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 122, 9.5.2006, bls. 3. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 136/2006 frá 27. október 
2006 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 64, 21.12.2006, 
bls. 8.

(1) Stjtíð. EB L 257, 27.10.1995, bls. 1. Reglugerðin, eins og henni var breytt
með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB
L 284, 31.10.2003, bls. 1).

(2) Álit frá 27. febrúar 2006 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum).

um samræmdar vísitölur neysluverðs (3) var umfang 
samræmdrar vísitölu neysluverðs skilgreint sem þær 
vörur og sú þjónusta sem telja má til peningaútgjalda til 
neyslu heimilanna sem m.a. er stofnað til á efnahagslegu 
yfirráðasvæði aðildarríkjanna á einu eða báðum 
tímabilunum sem borin eru saman.

5) Samkvæmt 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1749/96 skal
byggja samræmda vísitölu neysluverðs á markúrtökum
sem hafa nægjanleg verð innan hverrar vísitölu fyrir
grunnliði til að taka tillit til breytileika í verðhreyfingum
innan þýðisins.

6) Frávik á verðkönnunartímabilum getur leitt til verulegra
frávika í áætlaðri verðbreytingu á tímabilunum sem borin
eru saman.

7) Samhæfð nálgun, að því er varðar tímabilin sem
samræmdar vísitölur neysluverðs ná yfir, er nauðsynleg
til að tryggja að samræmdar vísitölur neysluverðs uppfylli 
skilyrðin um samanburðarhæfi, áreiðanleika og mikilvægi 
samkvæmt þriðja undirlið 4. gr. og skv. 3. mgr. 5. gr.
reglugerðar (EB) nr. 2494/95.

8) Við samantekt á vísitölu neysluverðs myntbandalagsins
(e. Monetary Union index of consumer prices (MUICP))
og evrópskrar vísitölu neysluverðs (European index
of consumer prices (EICP)) er nauðsynlegt að hafa
samræmd hugtök fyrir tímabilin sem samræmdar vísitölur 
neysluverðs ná yfir. Þetta ætti þó ekki að koma í
veg fyrir birtingu samræmdra vísitalna neysluverðs
til bráðabirgða eða skyndimat á samræmdri vísitölu
neysluverðs á meðaltali verðbreytinga sem byggjast á
hluta upplýsinganna sem merkjanlegar eru í mánuðinum
sem tilfallandi vísitala á við.

9) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1921/2001 frá 28. september 2001 þar sem mælt er
fyrir um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla
um endurskoðun á samræmdri vísitölu neysluverðs og
breytingu á reglugerð (EB) nr. 2602/2000 (4) er mælt
fyrir um breytingar á kerfi samræmdra reglna sem ætti
ekki þurfa endurskoðunar við en ætti þó, þar sem þörf
er á, að gera mat á áhrifunum af árlegri tíðni breytinga á
samræmda vísitölu neysluverðs.

(3) Stjtíð. EB L 229, 10.9.1996, bls. 3. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1708/2005 (Stjtíð. ESB L 274, 20.10.2005, bls. 9).

(4) Stjtíð. EB L 261, 29.9.2001, bls. 49.
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10) Samráð hefur verið haft við hagskýrsluáætlunarnefndina 
í samræmi við 3. gr. ákvörðunar ráðsins 89/382/EBE, 
KBE, frá 19. júní 1989 um að koma á fót hag skýrslu-
áætlunarnefnd Evrópubandalaganna (5).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Markmið

Markmið þessarar reglugerðar er að koma á fót lágmarksstöðlum 
fyrir verðkönnunartímabil til að bæta samanburðarhæfi, 
áreiðanleika og mikilvægi samræmdra vísitalna neysluverðs.

2. gr.

Fyrirsvar

Samræmd vísitala neysluverðs er úrtakstölfræði sem skal sýna 
meðaltalsbreytingar á verði milli almanaksmánaðar gildandi 
vísitölu og samanburðartímabilsins.

3. gr.

Lágmarksstaðlar fyrir verðkönnun

1. Verðkönnun skal fara fram yfir a.m.k. eina vinnuviku í, 
eða við, miðjan almanaksmánuðinn sem vísitalan varðar.

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

2. Verðkönnun skal fara fram á lengra tímabili en sem 
nemur einni vinnuviku þegar algengt er að vörur sýni verulegar 
og óreglulegar verðbreytingar innan sama mánaðar.

Regla þessi gildir einkum um eftirfarandi vörur:

a) orkuvörur og

b) fersk matvæli, svo sem ávexti og grænmeti.

4. gr.

Framkvæmd

Koma skal ákvæðum þessarar reglugerðar í framkvæmd í 
desember 2007 og öðlast þau gildi í síðasta lagi með vísitölunni 
frá janúarmánuði 2008.

5. gr.

Gildistaka

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

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

Gjört í Lúxemborg 25. apríl 2006.

 Fyrir hönd ráðsins,

 J. PRÖLL

 forseti.

____________




