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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá 
23. október 1995 um samræmdar vísitölur neysluverðs (1), 
einkum þriðja lið 4. gr. og 3. mgr. 5. gr.,

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt b-lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB)
nr. 2494/95 er aðildarríkjum skylt að gefa upp samræmdar 
vísitölur neysluverðs (HICP).

2) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2214/96(3) var komið á undirvísitölum í samræmdum
vísitölum neysluverðs sem aðildarríkin reikna og láta í té
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins)
sem miðlar þeim.

3) Nauðsynlegt er að safna upplýsingum um áhrif skatta-
breytinga á verðbólgu vegna greiningar á verðbólgu og
samleitnismats í aðildarríkjunum. Í þessu skyni ætti einnig 
að reikna samræmdar vísitölur neysluverðs á grundvelli
verðs með föstu skatthlutfalli í stað mældra verða í formi
samræmdra vísitalna neysluverðs með föstu skatthlutfalli
(HICP-CT).

4) Koma ætti á fót sameiginlegri, samræmdri aðferðafræði
fyrir útreikning á samræmdum vísitölum neysluverðs
með föstu skatthlutfalli til að fá áreiðanlegar og
samanburðarhæfar niðurstöður frá öllum aðildarríkjunum.

5) Tekið hefur verið tillit til meginreglunnar um kostnaðar-
hagkvæmni í samræmi við 13. gr. reglugerðar (EB)
nr. 2494/95.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 41, 12.2.2013, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2013 frá 15. júlí 2013 
um breytingu á IV. viðauka (Orka) og XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 72, 19.12.2013, s. 16.

(1) Stjtíð. EB L 257, 27.10.1995, bls. 1.
(2) Álit hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum.
(3) Stjtíð. EB L 296, 21.11.1996, bls. 8.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska
hagskýrslukerfið (e. ESS Committee).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 2214/96 er breytt sem hér segir:

1) Í 2. gr. bætist eftirfarandi undirgrein við:

„„Samræmdar vísitölur neysluverðs með föstu skatt-
hlutfalli“: vísitölur sem mæla breytingar á neysluverði vara 
án áhrifa breytinga á skatthlutfalli vara á sama tímabili.“

2) Í stað 3. gr. komi eftirfarandi:

„3. gr.

Gerð og afhending undirvísitalna

1. Aðildarríki skulu reikna og afhenda framkvæmdastjórninni
(Hagstofu Evrópusambandsins) mánaðarlega allar undir-
vísi tölur (í I. viðauka) sem hafa meira vægi en einn á móti
þúsund hlutum af heildarútgjöldum sem falla undir sam-
ræmdar vísitölur neysluverðs. Aðildarríki skulu láta fram-
kvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té
sam svarandi upplýsingar um vægi, samhliða vísitölunni, í
janúar á hverju ári, .

2. Aðildarríki skulu einnig reikna og afhenda framkvæmda-
stjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) mánaðarlega
sömu undirvísitölur, reiknaðar út með föstu skatthlutfalli.
Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) skal,
í náinni samvinnu við aðildarríkin, útbúa leiðbeiningar
um samræmda aðferðafræði við útreikning á vísitölum
og undirvísitölum samræmdra vísitalna neysluverðs með
föstu skatthlutfalli. Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum
skal framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
uppfæra viðmiðunaraðferðafræðina í samræmi við fyrir-
komu lag verklagsreglna sem nefndin um evrópska hag-
skýrslu  kerfið samþykkir.

3. Láta skal vísitölur í té samkvæmt stöðlum og verklags reglum 
við afhendingu gagna og lýsigagna sem framkvæmda-
stjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) hefur komið á fót.“

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 119/2013

frá 11. febrúar 2013

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2214/96 um samræmdar vísitölur neysluverðs: afhending 
og dreifing á undirvísitölum í samræmdri vísitölu neysluverðs, að því er varðar að koma á fót 

samræmdum vísitölum neysluverðs með föstu skatthlutfalli (*)
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2. gr.

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

Hún tekur gildi með vísitölunni fyrir janúar 2013.

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

Gjört í Brussel 11. febrúar 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

___________




