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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 330/2009

frá 22. apríl 2009

þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla varðandi meðferð árstíðabundinna vara í 

samræmdum vísitölum 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 þriðju málsgrein 4. gr. og 3. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samræmdar vísitölur neysluverðs (HICP) eru samræmdar 
mælingar á verðbólgu sem framkvæmdastjórnin og 
Seðlabanki Evrópu þurfa til að geta sinnt starfsskyldum 
sínum skv. 121. gr. EB-sáttmálans. Samræmdar vísitölur 
neysluverðs eru hannaðar til að auðvelda alþjóðlegan 
samanburð á neysluverðshækkun. Þær eru mikilvægir 
vísar við 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) Með 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 (2) er umfang 
samræmdrar vísitölu neysluverðs skilgreint sem þær 
vörur og sú þjónusta sem telja má til peningaútgjalda 
til neyslu heimilanna sem er stofnað til á efnahagslegu 
yfirráðasvæði aðildarríkisins á öðru eða báðum 
tímabilunum sem borin eru saman.

4) Samkvæmt 2. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 2214/96 frá 20. nóvember 1996 um samræmdar 
vísitölur neysluverðs: afhending og dreifing á undir-
vísi tölum í samræmdri vísitölu neysluverðs (3) er 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 103, 23.4.2009, bls. 6. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 111/2009 frá  
22. október 2009 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samn inginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 68, 
17.12.2009, bls. 11.

(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.

flokkun einkaneyslu eftir tilgangi, aðlöguð í samræmi 
við útreikning á samræmdum vísitölum neysluverðs (4) 
skilgreind út frá deildum (tveggja tölustafa þrep), flokkum 
(þriggja tölustafa þrep) og undirflokkum (fjögurra 
tölustafa þrep).

5) Samkvæmt 2. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnar innar 
(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 (5), er 
„viðmiðunartímabil voga“[áður vægisviðmiðunartímabil] 
samræmdrar vísitölu neysluverðs skilgreint sem 12 
mánaða tímabil neyslu eða útgjalda. Samkvæmt 3. gr. 
ættu aðildarríki að gera samræmdar vísitölur neysluverðs 
í hverjum mánuði með því að nota vogir sem endurspegla 
útgjaldamynstur neytenda á viðmiðunartímabilinu fyrir 
vogir.

6) Af þessum sökum eiga vogir á þrepum deilda, flokka og 
undirflokka vegna flokkunar einkaneyslu eftir tilgangi, 
aðlagaðri í samræmi við útreikning á samræmdum 
vísitölum neysluverðs, ekki að vera mismunandi milli 
mánaða á árinu. Vogir á ítarlegri stigum flokkunar 
einkaneyslu eftir tilgangi, aðlagaðri í samræmi við 
útreikning á samræmdum vísitölum neysluverðs, gætu 
þó endurspeglað árstíðabundið neyslumynstur. Þó að 
vísitölur með eða án árstíðabundinna voga samsvari 
mismunandi tölfræðilegum markmiðum, geta takmarkanir 
á aðferðafræði tryggt nauðsynlegt samanburðarhæfi á 
milli þessara tveggja nálgana, sem og samanburðarhæfi 
milli aðildarríkja innan þessara nálgana.

7) Árstíðabundnar vörur eru að jafnaði ekki tiltækar eða 
það magn sem hægt er að kaupa óverulegt í tiltekin 
tímabil í árlegu, lotubundnu mynstri, og skv. 6. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1749/96, þegar ekki er þörf á að 
mæla markúrtakið mánaðarlega á raunverulegu verði allt 
árið, ætti að nota áætlað verð í staðinn.

8) Í 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 
breytingar á reglugerð (EB) nr. 2602/2000 (6) er settur 
rammi fyrir endurskoðun á samræmdum vísitölum 
neysluverðs.

(4) Flokkun einkaneyslu eftir tilgangi, aðlöguð í samræmi við útreikning á 
samræmdum vísitölum neysluverðs.

(5) Stjtíð. EB L 340, 11.12.1997, bls. 24.
(6) Stjtíð. EB L 261, 29.9.2001, bls. 49.
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9) Í 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 er kveðið á 
um að samræmdar vísitölur neysluverðs, sem eru ólíkar 
að því er varðar hugtök, aðferðir eða starfsvenjur sem 
notaðar eru til skilgreiningar og samantektar á þeim, ættu 
ekki að teljast sambærilegar. Þó er verulegur munur á 
þeirri aðferðafræði sem notuð er í aðildarríkjunum fyrir 
árstíðabundnar vörur og því kann að vera að niðurstöðurnar 
séu ekki nægilega sambærilegar. Samhæfð nálgun, að 
því er varðar árstíðabundnu vörurnar sem samræmdar 
vísitölur neysluverðs ná yfir, er því nauðsynleg til að 
tryggja að niðurstöður samræmdra vísitalna neysluverðs 
uppfylli kröfurnar um samanburðarhæfi, áreiðanleika og 
mikilvægi samkvæmt þriðju málsgrein 4. gr. og 3. mgr. 
5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95.

10) Haft hefur verið samráð við Seðlabanka Evrópu, í samræmi 
við 3. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95 (7).

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar 
sem komið var á fót með tilskipun ráðsins 89/382/EBE, 
KBE (8).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðfangsefni

Með þessari reglugerð er komið á lágmarkskröfum fyrir 
meðferð árstíðabundinna vara til að bæta samanburðarhæfi, 
áreiðanleika og mikilvægi samræmdra vísitalna neysluverðs.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

1. „árstíðabundnar vörur“: vörur eða þjónusta sem er ekki 
hægt að kaupa, eða keyptar eru í litlu eða óverulegu magni, 
í tiltekin tímabil í dæmigerðu, árlegu, lotubundnu mynstri. 
Litið er svo á að tímabilið þegar vörur eru til sölu sé að 
minnsta kosti einn mánuður.

2. „uppskipting flokkunar einkaneyslu eftir tilgangi, að lag-
aðri í samræmi við útreikning á samræmdum vísi tölum 
neysluverðs“: flokkun einkaneyslu eftir tilgangi, aðlöguð 

(7) Stjtíð. ESB C 58, 12.3.2009, bls. 1.
(8) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47.

í samræmi við útreikning á samræmdum vísitölum 
neysluverðs í undirflokk ef um er að ræða vörur og 
þjónustu í COICOP/HICP-undirflokki, en í COICOP/
HICP-flokk fyrir flokka sem ekki er skipt í undirflokka 
eins og mælt er fyrir um í reglugerð 1749/1999 frá 23. júlí 
1999 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2214/96 varðandi 
undirvísitölurnar í samræmdri vísitölu neysluverðs (9),

3. „mat miðað við vörur gagnstæðs sölutímabils (e. counter-
seasonal estimation)“: mat á verði vegna vörutilboðs á 
vöru sem er utan sölutímabils þannig að:

– á fyrsta mánuði utan sölutímabils er áætlað verð 
jafngilt hefðbundnu verði á fyrra sölutímabili og

– frá og með öðrum mánuði er áætlað verð jafngilt áætluðu 
verði fyrir næstliðinn mánuð, aðlagað að breytingum á 
mældu verði að meðaltali á allar árstíðabundnar vörur 
sem eru á sölutímabili í sömu undirdeild flokkunar 
einkaneyslu eftir tilgangi, aðlagaðri í samræmi við 
útreikning á samræmdum vísitölum neysluverðs,

4.  „mat miðað við allar fáanlegar vörur sölutímabils (e. all-
seasonal estimation)“: mat á verði vegna vörutilboðs á 
vöru sem er utan sölutímabils þannig að:

– á fyrsta mánuði utan sölutímabils er áætlað verð 
jafngilt hefðbundnu verði á fyrra sölutímabili og

– frá og með öðrum mánuði er áætlað verð jafngilt áætluðu 
verði fyrir næstliðinn mánuð, aðlagað að breytingum á 
mældu verði að meðaltali á allar fáanlegar vörur í 
sömu undirdeild flokkunar einkaneyslu eftir tilgangi, 
aðlagaðri í samræmi við útreikning á samræmdum 
vísitölum neysluverðs,

5. „vísitala með fastar árlegar vogir“: verðvísitala þar sem 
notað er vægi sem er eins á milli mánaða á sama ári á öllum 
þrepum útreiknings á vísitölu:

6. „vísitala með árstíðabundnar vogir innan flokks“: verð-
vísitala þar sem notaðar eru vogir innan sama árs sem:

– eru eins á milli mánaða fyrir hverja undirdeild flokkunar 
einkaneyslu eftir tilgangi, aðlagaðri í samræmi við 
útreikning á samræmdum vísitölum neysluverðs,

– eru eins á milli mánaða fyrir afurðir innan hvaða undir-
deildar flokkunar einkaneyslu eftir tilgangi, aðlagaðri 
í samræmi við útreikning á samræmdum vísitölum 
neysluverðs, sem inniheldur ekki árstíðabundnar vörur,

(9) Stjtíð. EB L 214, 13.8.1999, bls. 1.



31.3.2016 Nr. 18/31EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

– er eins á sölutímabilinu og á milli mánaða fyrir afurðir 
innan hvaða undirdeildar flokkunar einkaneyslu 
eftir tilgangi, aðlagaðri í samræmi við útreikning á 
samræmdum vísitölum neysluverðs, sem inniheldur 
árstíðabundnar vörur, en aðeins að því marki sem er 
nauðsynlegt til að heimila breytingar frá mánuði til 
mánaðar í samsetningu körfunnar.

3. gr.

Gildissvið

1. Lágmarksstaðlar skulu gilda um árstíðabundnar vörur 
innan eftirfarandi undirflokka og flokka vegna flokkunar 
einkaneyslu eftir tilgangi, aðlagaðri í samræmi við útreikning 
á samræmdum vísitölum neysluverðs:

01.1.3 Fiskur
01.1.6 Aldin
01.1.7 Grænmeti
03.1 Fatnaður
03.2 Skófatnaður

2. Lágmarksstaðlar skulu, eftir því sem við á, einnig vera 
leiðbeinandi að því er varðar árstíðabundnar vörur innan 
annarra undirflokka og flokka vegna flokkunar einkaneyslu 
eftir tilgangi, aðlagaðri í samræmi við útreikning á samræmdum 
vísitölum neysluverðs, aðrar en þær sem taldar eru upp í fyrstu 
málgrein.

4. gr.

Lágmarkskröfur

1. Árstíðabundnar vörur skulu teljast vera annaðhvort 
á sölutímabili eða utan sölutímabils í tilteknum mánuði. 
Tímabilin þegar vörur eru á sölutímabili geta verið mismunandi 
frá einu ári til annars.

2. Undirvísitala samræmdrar vísitölu neysluverðs á stigi 
frumvöruflokks skal vera vísitala með fastar árlegar vogir eða 
vísitala með árstíðabundnar vogir innan flokks.

3. Nota skal áætlað verð fyrir árstíðabundnar vörur sem eru 
utan sölutímabils, fyrir samræmda vísitölu neysluverðs sem er 
með föstum árlegum vogum, í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1749/96.

4. Skilgreina skal áætlað verð fyrir vörutilboð fyrir 
árstíðabundna vöru sem er utan sölutímabils, annaðhvort út 
frá mati miðað við vörur gagnstæðs sölutímabils eða mati 
miðað við allar fáanlegar vörur sölutímabils, fyrir samræmda 
vísitölu neysluverðs sem er vísitala með fastar árlegar vogir. 
Frekar skal kjósa mat miðað við vörur gagnstæðs sölutímabils 
ef aðildarríkin telja það framkvæmanlegt að því er varðar 
tiltækileika á mældu verði, sem gæti átt við föt og skófatnað. 
Þegar mat miðað við vörur gagnstæðs sölutímabils telst ekki 
framkvæmanlegt skal nota mat miðað við allar fáanlegar vörur 
sölutímabils.

5. Vog samræmdrar vísitölu neysluverðs fyrir árstíðabundna 
vöru utan sölutímabils, sem er með vísitölu með árstíðabundnum 
vogum innan flokks, skal vera núll.

6. Einnig er hægt að framkvæma mat í ítarlegri þrepum en 
í undirdeildum flokkunar einkaneyslu eftir tilgangi, aðlagaðri í 
samræmi við útreikning á samræmdum vísitölum neysluverðs, 
s.s. vegna laga ef lagskipt úrtak er notað, fyrir samræmda 
vísitölu neysluverðs sem er vísitala með fastar árlegar vogir. 
Einnig er hægt að koma á árstíðabundnum vogum vegna 
samræmdrar vísitölu neysluverðs, sem er vísitala með 
árstíðabundnar vogir innan flokks.

7. Breytingar á verði árstíðabundinna vara, þar sem hlutfall 
heildarútgjalda sem falla undir samræmda vísitölu neysluverðs 
á hefðbundnu sölutímabili og eru líklegar að vera að minnsta 
kosti tveir hlutar á hverja þúsund, skulu endurspeglast í 
samræmdri vísitölu neysluverðs.

8. Vogirnar fyrir árstíðabundnu vörurnar skulu teknar saman 
og uppfærðar eins og þörf krefur í samræmi við 2. og 3. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 2454/97. Vísitölurnar sem notaðar eru 
við árlega verðuppfærslu á vogum skulu, þegar nauðsyn krefur 
við útreikning á vísitölu, vísa í meðalverð mánaðarins við 
uppfærslu.

5. gr.

Samanburðarhæfi

Samræmdar vísitölur neysluverðs, sem byggjast á öðrum 
kröfum en þeim sem krafist er í 4. gr. þessarar reglugerðar, 
skulu teljast samanburðarhæfar ef kerfisbundið frávik vísitalna, 
sem reiknaðar eru samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar, 
eru ekki meira en:

a) tíundi hluti úr prósentustigi að meðaltali fyrir eitt ár í 
samanburði við árið þar á undan fyrir heildarvísitölur 
samræmdra vísitalna neysluverðs,

b)  þrír, fjórir eða fimm tíundu hlutar úr prósentustigi að 
meðaltali fyrir eitt ár í samanburði við árið þar á undan fyrir 
allar deildir, flokka eða undirflokka flokkunar einkaneyslu 
eftir tilgangi, aðlagaðri í samræmi við útreikning á 
samræmdum vísitölum neysluverðs,

c)  tíundi hluti úr prósentustigi að meðaltali fyrir einn mánuð í 
samanburði við mánuðinn þar á undan fyrir heildarvísitölur 
samræmdra vísitalna neysluverðs.

6. gr.

Gildissvið

Breytingunum sem leiða af þessari reglugerð, einkum 4. gr., 
skal beitt frá og með desember 2010 og öðlast gildi með 
vísitölunni fyrir janúar 2011.
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7. 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 aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

 Gjört í Brussel 22. apríl 2009.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Joaquín ALMUNIA

 framkvæmdastjóri.

________________________




