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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 2494/95	 av	
23.	 oktober	 1995	 om	 harmoniserte	 konsumprisindeksar(1),	
særlig	artikkel	4	nr.	3	og	5	nr.	3,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	sentralbank(2),	
som	 kreves	 i	 henhold	 til	 artikkel	 5	 nr.	 3	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	2494/95,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Harmoniserte	 konsumprisindekser	 (HKPI)	 er	
harmoniserte	 inflasjonstall	 som	 Kommisjonen	 og	 Den	
europeiske	 sentralbank	 krever	 for	 å	 kunne	 utføre	 de	
oppgaver	som	påhviler	dem	i	samsvar	med	artikkel	121	
i	EF-traktaten.	Formålet	med	HKPI-ene	er	å	muliggjøre	
sammenligning	 på	 internasjonalt	 plan	 av	 inflasjon	 i	
konsumprisene.	De	er	viktige	 indikatorer	 for	penge-	og	
valutapolitikken.

2)	 HKPI	 er	 en	 tilnærmet	 fullstendig	 begrepsramme.	 Det	
er	gjort	 store	 framskritt	 i	harmoniseringen	av	metodene	
siden	 de	 første	 gjennomføringstiltakene	 ble	 vedtatt,	
men	 det	 er	 fortsatt	 ikke	 sikret	 full	 sammenlignbarhet	
for	 framgangsmåtene	 for	 utvalgsteknikk,	 erstatning,	
kvalitetsjustering	og	aggregering.

3)	 I	 henhold	 til	 den	 eksisterende	 ramme	 defineres	 HKPI	
som	en	 indeks	 av	Laspeyres-typen,	 som	måler	 hvordan	
pengers	kjøpekraft	 endres	med	hensyn	 til	kjøp	av	varer	
og	 tjenester	 for	 direkte	 å	 oppfylle	 forbrukernes	 behov.	
Denne	 definisjonen	 gjenspeiler	 gjeldende	 forståelse	 av	
inflasjon	i	konsumprisene	i	Den	europeiske	union,	særlig	
i	euroområdet.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	296	av	15.11.2007,	s.	22,	
er	omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	38/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXI	(Statistikk),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	25

(1)	 EFT	L	257	av	27.10.1995,	s.	1.	Forordningen	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

(2)	 Uttalelse	avgitt	5.	oktober	2007	(EUT	C	248	av	23.10.2007,	s.	1).

4)	 HKPI	omfatter	priser	på	alle	produkter	som	forbrukerne	
kjøper	 når	 de	 søker	 å	 opprettholde	 bestemte	
forbruksmønstre,	 dvs.	 produkter	 som	 defineres	 ut	 fra	
grunnleggende	 utgiftsgrupper	 (vekter).	 Disse	 gruppene	
består	 av	 uttrykkelig	 fastsatte	 forbrukssegmenter,	
som	 defineres	 ut	 fra	 forbruksformål.	 Det	 samlede	
produkttilbud	 på	 statistikkområdet	 kan	 i	 sin	 helhet	
deles	 inn	 i	 forbrukssegmenter.	 Forbrukssegmenter	 er	
relativt	 stabile	 over	 tid,	 selv	 om	 produkttilbudene	 i	 et	
forbrukssegment	endres	etter	som	markedet	utvikles.

5)	 Begrepet	forbrukssegment	etter	forbruksformål	er	derfor	
avgjørende	 for	 utvalgsteknikk	 og	 for	 betydningen	 av	
kvalitetsendringer	 og	 kvalitetsjusteringer.	 Det	 er	
imidlertid	 ikke	 klart	 på	 hvilket	 aggregeringsnivå	 dette	
begrepet	skal	defineres	og	anvendes.

6)	 Utvalget	 av	 produkttilbud	 vil	 endres	 over	 tid	 ettersom	
produkter	 endres	 eller	 erstattes	 av	 detaljister	 og	
produsenter.	 HKPI	 skal	 omfatte	 alle	 produkttilbud	 som	
for	 tiden	 er	 tilgjengelige	 i	 de	 forbrukssegmenter	 etter	
forbruksformål	som	velges	ut	i	referanseperioden,	slik	at	
deres	innvirkning	på	inflasjonen	skal	kunne	måles.	Dette	
prinsipp	 gjelder	 særlig	 nye	 modeller	 eller	 varianter	 av	
tidligere	produkter.

7)	 Kvalitetsendringer	 dreier	 seg	 altså	 om	 i	 hvilken	 grad	
tilgjengelige	 produkter	 kan	 oppfylle	 formålet	 for	 det	
forbrukssegmentet	 de	 tilhører.	 Kvalitetsendringer	 bør	
vurderes	ut	fra	spesifikasjonene	for	konkrete	produkter	i	
et	forbrukssegment.

8)	 For	 å	 kunne	 løse	 disse	 problemene	 er	 det	 nødvendig	 å	
foreta	 presiseringer	 og	 endringer	 i	 kommisjonsfordning	
(EF)	 nr.	 1749/96	 av	 9.	 september	 1996	 om	 innledende	
gjennomføringstiltak	for	rådsforordning	(EF)	nr.	2494/95	
om	 harmoniserte	 konsumprisindeksar(3)	 for	 å	 sikre	
sammenlignbarhet	 for	 HKPI-er,	 og	 for	 å	 opprettholde	
deres	pålitelighet	og	relevans	i	samsvar	med	artikkel	5	i	
forordning	(EF)	nr.	2494/95.

(3)	 EFT	L	229	av	10.9.1996,	s.	3.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	1708/2005	(EUT	L	274	av	20.10.2005,	s.	9).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1334/2007

av 14. november 2007

om endring av forordning (EF) nr. 1749/96 om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning  
(EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindeksar(*)
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9)	 Det	er	derfor	nødvendig	ytterligere	å	presisere	formålene	
for	 og	 definisjonen	 av	 HKPI,	 å	 klargjøre	 i	 hvilke	
tilfeller	 de	 avgjør	 hvilken	 praksis	 for	 utvalgsteknikk,	
erstatning	 og	 kvalitetsjustering	 som	 skal	 anvendes,	
fastsette	HKPI-ens	påkrevde	representativitet	og	fastsette	
ytterligere	 minstestandarder	 med	 hensyn	 til	 metoder	
for	 utvalgsteknikk,	 erstatning,	 kvalitetsjustering	 og	
aggregering.

10)	 Det	er	særlig	nødvendig	å	fastsette	et	klart	statistisk	mål	når	
det	gjelder	utvalgsteknikk,	erstatning	og	kvalitetsjustering	
samt	sikre	at	HKPI-en	gir	resultater	som	ligger	nær	målet,	
med	tilstrekkelig	 liten	usikkerhet	og	få	feil	med	hensyn	
til	skjevhet	og	nøyaktighet.	Det	bør	foretas	en	passende	
avveining	mellom	forventningsriktighet	og	nøyaktighet.

11)	 For	 ytterligere	 å	 angi	 målområdet	 for	 HKPI	 og	 løse	
problemet	 med	 HKPI-kurvens	 «uforanderlighet»	 kan	
begrepet	 «forbrukssegment	 etter	 forbruksformål»	 være	
en	 hensiktsmessig	 løsning,	 ettersom	 det	 gir	 indeksen	
av	 Laspeyres-typen	 den	 nødvendige	 uforanderlighet	 og	
er	et	relevant	begrep	i	en	verden	med	markeder	i	stadig	
utvikling.

12)	 Det	 er	 nødvendig	 å	 sikre	 at	 forbrukssegmentene	 for	
referanseperioden	 velges	 slik	 ut	 at	 de	 representerer	
hele	 inndelingen	 av	 samtlige	 transaksjoner,	 og	
at	 representasjonen	 av	 nåværende	 produkttilbud	
i	 forbrukssegmentene	 som	 allerede	 er	 representert	 i	
HKPI,	beholdes	i	forbindelse	med	erstatninger.	Konsum	
i	husholdninger	bør	gjenspeile	dynamikken	i	markeder	i	
stadig	utvikling.

13)	 Det	må	 sikres	 at	medlemsstatenes	 vurdering	 av	 om	det	
foreligger	 en	 kvalitetsendring	 bygger	 på	 beviser	 på	
forskjeller	 i	 prisbestemmende	 faktorer	 som	er	 relevante	
for	vedkommende	forbrukerformål.	For	dette	formål	bør	
særlige	 standarder	 for	 kvalitetsjustering	 utarbeides	 av	
Kommisjonen	(Eurostat)	fra	sak	til	sak.

14)	 Det	 er	 dessuten	 nødvendig	 å	 utvide	 definisjonen	 av	
basisaggregater	 og	 ytterligere	 harmonisere	 praksis	 ved	
aggregering	og	erstatning	innenfor	basisaggregater.

15)	 Det	er	tatt	hensyn	til	prinsippet	om	kostnadseffektivitet	i	
samsvar	med	artikkel	13	i	forordning	(EF)	nr.	2494/95.

16)	 Forordning	(EF)	nr.	1749/96	bør	derfor	endres.

17)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	 fra	Komiteen	for	statistikkprogrammet,	nedsatt	
ved	rådsbeslutning	89/382/EØF,	Euratom(1)	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EF)	nr.	1749/96	gjøres	følgende	endringer:

1.	 Artikkel	2	skal	lyde:

«Artikkel	2

Definisjoner

I	denne	forordning	menes	med:

1.	 «konsum	 i	 husholdninger»	 som	 angitt	 i	 vedlegg	 lb,	
den	andelen	av	konsumet	som	husholdningene	pådrar	
seg,	 uavhengig	 av	 nasjonalitet	 eller	 bosted,	 gjennom	
pengetransaksjoner	 på	 medlemsstatens	 økonomiske	
territorium,	til	varer	og	tjenester	som	umiddelbart	skal	
tilfredsstille	 individuelle	 behov	 eller	 ønsker	 i	 én	 av	
eller	begge	periodene	som	sammenlignes,

2.	 «produkttilbud»	 en	 bestemt	 vare	 eller	 tjeneste	 som	
tilbys	 til	 en	gitt	pris,	 fra	et	bestemt	salgssted	eller	av	
en	 bestemt	 leverandør,	 i	 henhold	 til	 nærmere	 angitte	
leveringsvilkår;	 betegnelsen	gir	 dermed	 en	definisjon	
av	en	enkelt	enhet	på	et	gitt	tidspunkt,

3.	 HKPIs	 «dekningsområde»,	 dvs.	 det	 statistiske	
«målområdet»	 som	 HKPI-en	 skal	 representere,	
samtlige	transaksjoner	som	er	gjennomført	i	tilknytning	
til	konsum	i	husholdninger,

4.	 «forbrukssegment	etter	formål»	eller	«forbrukssegment»	
en	gruppe	transaksjoner	som	gjelder	produkttilbud,	og	
som	på	grunn	av	felles	egenskaper	anses	å	tjene	samme	
formål	ettersom	de

–	 markedsføres	 for	 hovedsakelig	 å	 benyttes	 i	
lignende	situasjoner,

–	 i	stor	grad	kan	beskrives	ut	fra	en	felles	spesifikasjon	
og

–	 kan	betraktes	som	likeverdige	av	forbrukerne,

(1)	 EFT	L	181	av	28.6.1989,	s.	47.
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5.	 «varer	og	tjenester	som	nylig	har	fått	betydning»	varer	
og	tjenester	der	prisendringene	ikke	uttrykkelig	er	tatt	
med	 i	 en	 medlemsstats	 HKPI,	 og	 hvis	 andel	 av	 de	
beregnede	forbruksutgifter	utgjør	minst	en	tusendel	av	
de	utgifter	som	omfattes	av	den	aktuelle	HKPI-en,

6.	 «utvalgsteknikk»	enhver	framgangsmåte	som	er	brukt	
ved	 utarbeiding	 av	HKPI,	 der	 en	 del	 av	 området	 for	
produkttilbudet	velges	ut	 for	å	beregne	prisendringen	
for	forbrukssegmenter	som	omfattes	av	HKPI-en,

7.	 «målutvalg»	den	serie	produkttilbud	i	forbrukssegmenter	
der	medlemsstatene	 har	 til	 hensikt	 å	 observere	 priser	
for	å	sikre	en	pålitelig	og	sammenlignbar	gjenspeiling	
av	HKPI-ens	målområde,

8.	 «vekter»	 som	 benyttes	 i	 HKPI-aggregeringer,	
passende	 beregninger	 av	 relative	 utgifter	 for	 noen	
av	 underoppdelingene	 i	 målområdet,	 i	 samsvar	 med	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	2454/97(*),

9.	 «observert	 pris»	 den	 pris	 som	 bekreftes	 av	
medlemsstatene,

10.	«tilbud	 om	 erstatningsprodukt»	 et	 produkttilbud	med	
en	 observert	 pris	 som	 erstatter	 et	 produkttilbud	 i	
målutvalget,

11.	«erstatningspris»	en	pris	som	er	observert	på	et	tilbud	
om	erstatningsprodukt,

12.	«beregnet	 pris»	 en	 pris	 som	 benyttes	 i	 stedet	 for	
en	 observert	 pris,	 og	 som	 bygger	 på	 en	 passende	
beregningsmetode.	 Tidligere	 observerte	 priser	 skal	
ikke	anses	som	beregnede	priser	med	mindre	det	kan	
godtgjøres	at	de	utgjør	en	passende	beregning,

13.		«basisproduktgruppe»	 en	 serie	 produkttilbud	 som	
inngår	 i	 et	 utvalg	 der	 de	 representerer	 ett	 eller	 flere	
forbrukssegmenter	i	HKPI-en,

14.		«basisaggregat»	 en	 basisproduktgruppe	 som	 er	
stratifisert	 etter	 f.eks.	 regioner,	 byer	 eller	 salgssteder,	
og	 som	 refererer	 til	 det	 nivå	 der	 observerte	 priser	
omfattes	av	HKPI.	Dersom	en	basisproduktgruppe	ikke	
er	stratifisert,	skal	begrepene	«basisproduktgruppe»	og	
«basisaggregat»	ha	samme	betydning,

15.		«indeks	 for	 basisaggregat»	 en	 prisindeks	 for	 et	
basisaggregat,

16.	«kvalitetsendring»	 når	 en	 medlemsstat	 finner	 at	 en	
erstatning	har	medført	en	betydelig	endring	med	hensyn	
til	i	hvilken	grad	tilbudet	om	erstatningsprodukt	oppfyller	
forbruksformålet	for	det	forbrukssegment	det	tilhører,

17.	«kvalitetsjustering»	 den	 framgangsmåten	 som	 gjør	
det	 mulig	 å	 ta	 hensyn	 til	 en	 kvalitetsendring	 som	 er	
observert,	ved	å	heve	eller	senke	den	observerte	løpende	
prisen	 eller	 referanseprisen	 med	 en	 faktor	 eller	 et	
beløp	som	tilsvarer	verdien	av	nevnte	kvalitetsendring.

_____________

(*)	 EFT	L	340	av	11.12.1997,	s.	24.»

2.	 Ny	artikkel	2a	skal	lyde:

«Artikkel 2a

Prinsipper

1. HKPI	er	en	statistikk	som	er	basert	på	et	utvalg,	og	
som	viser	de	gjennomsnittlige	prisendringer	i	målområdet	
mellom	 kalendermåneden	 for	 den	 gjeldende	 indeksen	 og	
den	periode	som	den	sammenlignes	med.

2.	 Alle	 transaksjoner	 som	 foretas	 innenfor	
statistikkområdet,	 kan	 deles	 inn	 i	 underkategorier	
tilsvarende	 de	 produkttilbud	 transaksjonene	 gjelder.	 De	
skal	 klassifiseres	 i	 henhold	 til	 de	 firesifrede	 gruppene	
og	 undergruppene	 i	 vedlegg	 Ia,	 som	 er	 utledet	 av	 den	
internasjonale	 klassifikasjonen	 COICOP,	 og	 som	 skal	
betegnes	som	COICOP/HKPI	(klassifikasjon	av	individuelt	
konsum	etter	formål,	tilpasset	behovene	i	HKPI-er).

3.	 HKPI	 skal	 beregnes	 ved	 hjelp	 av	 en	 formel	 som	
samsvarer	med	Laspeyres-formelen.

4.	 De	 faste	 elementene	 i	 indekskurven	 som	 ligger	 til	
grunn	for	HKPI-en,	skal	utgjøres	av	forbrukssegmenter.

5.	 De	 priser	 som	 benyttes	 i	 HKPI-en,	 skal	
være	 kjøperprisene,	 som	 er	 den	 pris	 husholdningene	
betaler	 ved	 kjøp	 av	 individuelle	 varer	 og	 tjenester	 ved	
pengetransaksjoner.



Nr.	35/526 21.6.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

6.	 Dersom	forbrukerne	får	gratis	tilgang	til	varer	og	
tjenester,	og	dersom	det	senere	mottas	en	faktisk	pris	for	
disse,	skal	det	tas	høyde	for	endringen	fra	nullpris	til	den	
faktiske	prisen	og	omvendt	i	HKPI-en.

7.		 HKPI	skal	være	en	målestokk	på	rene	prisendringer,	
uavhengig	av	kvalitetsendringer.	HKPI-en	skal	

a)	 gjenspeile	 prisendringen	 på	 bakgrunn	 av	
husholdningenes	 endrede	 utgifter	 for	 å	
kunne	 opprettholde	 sine	 forbruksmønstre	 og	
sammensetningen	 av	 forbrukerpopulasjonen	 i	 basis-	
eller	referanseperioden,	og

b)	 utarbeides	 ved	 at	 det	 foretas	 passende	 justeringer	
for	 å	 ta	 hensyn	 til	 observerte	 kvalitetsendringer.	
Kvalitetsjusteringer	skal	foretas	av	hensyn	til	HKPI-ens	
pålitelighet,	 og	 særlig	 som	 en	 målestokk	 på	 rene	
prisendringer.

8.		 Vurderingen	 som	 gjelder	 kvalitetsendringer	
skal	 bygge	 på	 bevis	 på	 at	 det	 er	 en	 forskjell	 mellom	
spesifikasjonene	for	tilbudet	om	erstatningsprodukt	og	det	
produkttilbudet	det	 erstatter	 i	 utvalget;	dvs.	 en	 forskjell	 i	
vesentlige	 prisbestemmende	 kjennetegn	 som	 varemerke,	
materiale	eller	fabrikat,	som	er	relevante	for	vedkommende	
forbruksformål.

En	 omfattende	 årlig	 eller	 mindre	 hyppig	 revisjon	 av	
HKPI-utvalget	skal	ikke	betraktes	som	en	kvalitetsendring.	
Integrering	av	kvalitetsendringen	skal	skje	ved	at	det	foretas	
passende	 sammenkjedinger.	 Revisjon	 av	 HKPI-utvalget	
fjerner	ikke	behovet	for	omgående	å	introdusere	tilbud	om	
erstatningsprodukter	mellom	to	revisjoner.

9.		 En	 basisproduktgruppes	 eller	 et	 basisaggregats	
representasjon	 skal	 bestemmes	 ut	 fra	 vekten	 for	 de	
tilknyttede	 utgiftene.	Andre	 vekter	 kan	 benyttes	 innenfor	
basisaggregater	 dersom	 det	 ikke	 går	 utover	 indeksens	
representativitet.

10.		 «Pålitelighet»	 skal	 vurderes	 på	 grunnlag	 av	
«nøyaktighet»,	 som	 er	 et	 uttrykk	 for	 omfanget	 av	
utvalgsfeil,	 og	 «representativitet»,	 som	 er	 et	 uttrykk	 for	
mangel	på	skjevhet.»

3.	 I	artikkel	4	annet	ledd	skal	«artikkel	2	bokstav	b)»	erstattes	
med	«artikkel	2	nr.	5».

4.	 Artikkel	5	skal	lyde:

«Artikkel	5

Minstestandarder for erstatning og kvalitetsjusteringer

1.	 Metoder	 for	 kvalitetsjustering	 skal	 klassifiseres	 på	
følgende	måte:

a)	 A-metoder:	 de	 metoder	 som	 anses	 å	 gi	 de	 mest	
pålitelige	 resultater	 med	 hensyn	 til	 nøyaktighet	 og	
skjevhet.

b)	 B-metoder:	de	metoder	som	kan	gi	mindre	nøyaktige	
eller	mindre	representative	resultater	enn	A-metodene,	
men	som	likevel	anses	som	akseptable.	B-metoder	skal	
benyttes	dersom	A-metoder	ikke	benyttes.	

c)	 C-metoder:	 alle	 andre	metoder,	 som	 således	 ikke	må	
benyttes.

2.	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 skal,	 etter	 samråd	 med	
Komiteen	 for	 statistikkprogrammet	 (SPC),	 fra	 sak	 til	 sak	
utarbeide	og	offentliggjøre	standarder	for	klassifisering	av	
metoder	for	kvalitetsjustering,	idet	det	tas	behørig	hensyn	
til	kostnadseffektivitetssiden	og	i	hvilken	sammenheng	de	
benyttes.

Klassifisering	 av	metoder	 for	 kvalitetsjustering	 utelukker	
ikke	at	det	vedtas	gjennomføringstiltak	på	dette	området,	i	
samsvar	med	artikkel	5	nr.	3	i	forordning	(EF)	nr.	2494/95.

3.	 A-	 og	 B-metoder	 skal	 anses	 som	 passende	
metoder	 for	 kvalitetsjustering.	 HKPI-er	 skal	 anses	 for	
å	 kunne	 sammenlignes	 når	 det	 er	 foretatt	 passende	
kvalitetsjusteringer.	 Dersom	 øvrige	 forhold	 er	 like,	 skal	
A-metoder	foretrekkes	framfor	B-metoder.

4.	 Dersom	 det	 ikke	 foreligger	 nasjonale	 beregninger,	
skal	 medlemsstatene	 benytte	 beregninger	 som	 bygger	
på	 eventuelle	 tilgjengelige	 og	 relevante	 opplysninger	 fra	
Kommisjonen	(Eurostat).

5.	 En	 kvalitetsendring	 skal	 ikke	 under	 noen	
omstendighet	 beregnes	 som	 hele	 prisforskjellen	 mellom	
de	to	produkttilbudene,	med	mindre	det	kan	godtgjøres	at	
dette	er	en	passende	beregning.
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6.	 Dersom	 det	 ikke	 foreligger	 beregninger,	 skal	
prisendringer	beregnes	 som	 forskjellen	mellom	prisen	på	
den	utvalgte	erstatning	og	prisen	på	det	produkttilbud	som	
erstattes.

7.		 Tilbud	om	erstatningsprodukt

a)	 skal	 være	 «i	 all	 vesentlighet	 likeverdige»	 dersom	
det	 ikke	 er	 observert	 noen	 kvalitetsendring	 mellom	
tilbudet	 om	 erstatningsprodukt	 og	 det	 produkttilbud	
som	 det	 erstatter	 i	 utvalget,	 eller	 «likeverdige	 etter	
kvalitetsjustering»	 dersom	 en	 kvalitetsjustering	 er	
nødvendig	 på	 grunn	 av	 en	 observert	 kvalitetsendring	
mellom	 tilbudet	 om	 erstatningsprodukt	 og	 det	
produkttilbud	som	det	erstatter	i	utvalget,

b)	 skal	 velges	 fra	 samme	 forbrukssegmenter	 som	
de	 produkttilbud	 som	 erstattes,	 for	 å	 beholde	
forbrukssegmentenes	representativitet,

c)	 skal	 ikke	 velges	 på	 grunnlag	 av	 likhet	 i	 pris.	 Dette	
gjelder	særlig	dersom	det	er	foretatt	erstatninger	etter	
at	varer	eller	tjenester	er	blitt	tilbudt	til	redusert	pris.»

Artikkel 2

Ikrafttredelse

Denne	 forordning	 trer	 i	 kraft	 den	 20.	 dag	 etter	 at	 den	 er	
kunngjort	i	Den europeiske unions tidende.

Denne	forordning	er	bindende	i	alle	deler	og	kommer	direkte	til	anvendelse	i	alle	medlemsstater.

Utferdiget	i	Brussel,	14.	november	2007.

 For Kommisjonen

	 Joaquín	ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

____________________


