29.9.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 261/49

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1921/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Σεπτεµβρίου 2001
σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του
Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για τις αναθεωρήσεις του εναρµονισµένου δείκτη τιµών
καταναλωτή και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2602/2000
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Υπάρχει σηµαντικό περιθώριο για διαδικαστικές διαφορές
µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά την αναθεώρηση της
σειράς δεικτών. Είναι απαραίτητο ένα σύνολο εναρµονισµένων κανόνων προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι προκύπτοντες Εν∆ΤΚ θα πληρούν την απαίτηση συγκρισιµότητας
του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95· θα
βελτιώσει επίσης την αξιοπιστία και την καταλληλότητά
τους.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 89/382/ΕΟΚ,
Ευρατόµ του Συµβουλίου (5),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου, της 23ης
Οκτωβρίου 1995, σχετικά µε τους εναρµονισµένους δείκτες τιµών
καταναλωτή (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1617/1999 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 4 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 5 παράγραφος 3,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆υνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95, κάθε κράτος µέλος υποχρεούται να παράγει έναν εναρµονισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή (Εν∆ΤΚ), αρχής γενοµένης µε το δείκτη του Ιανουαρίου 1997.

(1)

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να εξασφαλιστεί ένας υψηλός
βαθµός αξιοπιστίας του Εν∆ΤΚ ο οποίος µπορεί να υποστηριχθεί από το στόχο του περιορισµού, σε δεδοµένο πλαίσιο,
του αριθµού αναθεωρήσεων του Εν∆ΤΚ στον ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό.

(2)

Είναι γενικώς παραδεκτό ότι το µέσο ετήσιο, το ετήσιο και
το µηνιαίο ποσοστό µεταβολής των Εν∆ΤΚ είναι σηµαντικά
για τη µέτρηση του πληθωρισµού, και ειδικότερα για την
αξιολόγηση της σύγκλισης των τιµών και την ενηµέρωση
της νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(3)

Οι µεταβολές στο σύστηµα των εθνικών ή εναρµονισµένων
κανόνων αποτελούν έγκυρους λόγους για αναθεωρήσεις των
Εν∆ΤΚ στο βαθµό κατά τον οποίο εξασφαλίζουν ή βελτιώνουν τη συγκρισιµότητα, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα των Ev∆TK. Οι µεταβολές στο σύστηµα των εναρµονισµένων κανόνων δεν θα πρέπει να απαιτούν αναθεωρήσεις,
εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στο πλαίσιο ιδιαίτερων µέτρων εφαρµογής.

(4)

Το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2602/2000 της
Επιτροπής, της 17ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε τη
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα
ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση των µειώσεων τιµών
στον εναρµονισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή (4) χρειάζεται
να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Οι αναθεωρήσεις λόγω σφαλµάτων ή λόγω νέων ή βελτιωµένων βασικών πληροφοριών αποτελούν έγκυρους λόγους
για αναθεωρήσεις των Εν∆ΤΚ επειδή βελτιώνουν τη συγκρισιµότητα, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητά τους.

(6)
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στόχος
Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι να παράσχει πληροφορίες
σχετικά µε τις σηµαντικές συνέπειες των µέτρων εφαρµογής στο
πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 και να θεσπίσει εναρµονισµένους κανόνες σχετικά µε τις αναθεωρήσεις των Εν∆ΤΚ, οι
οποίοι να είναι συνεκτικοί µε τα εν λόγω µέτρα και επαρκείς ώστε
να εξασφαλίσουν τη συγκρισιµότητα, αξιοπιστία και καταλληλότητά τους.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) ως «αναθεώρηση» νοείται µια εκ των υστέρων µεταβολή σε µια
σειρά Εν∆ΤΚ, επίπεδο δεικτών, ποσοστό µεταβολής ή στάθµισης,
που γνωστοποιήθηκε δηµοσίως µέσω εντύπων ή ηλεκτρονικών
µέσων µαζικής επικοινωνίας από την Επιτροπή (Eurostat) και
που επηρεάζει τα αποτελέσµατα κατά ένα δεκαδικό ψηφίο·
β) ως «σφάλµα» νοείται µια ακούσια παραβίαση ενός καθιερωµένου
κανόνα που επηρεάζει τουλάχιστον µία σειρά Ev∆ΤΚ·
γ) ως «προσωρινό» αποτέλεσµα νοείται ένα αποτέλεσµα το οποίο,
λόγω αναθεώρησης, αναµένεται να οριστικοποιηθεί σε επόµενο
µήνα.
Άρθρο 3
∆υνατότητα αναθεώρησης
1.
Οι σειρές Εν∆ΤΚ που δηµοσιεύονται επισήµως µπορούν να
αναθεωρούνται.
(5) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
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2.
Οι αναθεωρήσεις οποιασδήποτε σειράς Εν∆ΤΚ, εκτός από
εκείνες που γίνονται µε βάση τα άρθρα 4, 5 ή 9 του παρόντος
κανονισµού, οφείλουν να εγκρίνονται προηγουµένως από την Επιτροπή (Eurostat). Η έκταση και το χρονοδιάγραµµά τους συντονίζονται µε την Επιτροπή (Eurostat).
Άρθρο 4
Σφάλµατα
1.
Τα σφάλµατα διορθώνονται και οι συνεπαγόµενες αναθεωρήσεις εφαρµόζονται χωρίς περιττές καθυστερήσεις.
2.
Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη παρέχουν, µε δική τους
πρωτοβουλία, στην Επιτροπή (Eurostat) πληροφορίες στο βαθµό
λεπτοµέρειας που απαιτείται προκειµένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των αναθεωρήσεων στη σχετική σειρά Εν∆ΤΚ πριν πραγµατοποιηθούν οι εν λόγω αναθεωρήσεις λόγω σφαλµάτων. Τα κράτη
µέλη ενηµερώνουν, επίσης, την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά µε τα
µέτρα που έχουν λάβει για την πρόληψη παρόµοιων περιστατικών
στο µέλλον.
Άρθρο 5
Νέες ή βελτιωµένες πληροφορίες
Οι αναθεωρήσεις λόγω νέων ή βελτιωµένων βασικών πληροφοριών
τις οποίες τα κράτη µέλη κρίνουν απαραίτητες προκειµένου να
βελτιωθεί η ακρίβεια ενός Εν∆ΤΚ πραγµατοποιούνται µε την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή (Eurostat) δεν έχει αντιρρήσεις όσον αφορά
το χρονοδιάγραµµα πραγµατοποίησής τους.
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κότητας. Οι εκτιµήσεις αυτές διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο µε τους Εν∆ΤΚ µε τους οποίους σχετίζονται.
Συµπεριλαµβάνεται περιγραφή της µεθόδου εκτίµησης και
κατάλληλα σχόλια σχετικά µε την ακρίβεια των εκτιµήσεων.
2.
Οι εκτιµήσεις συγκρίνουν τα ετήσια ποσοστά µεταβολής του
Εν∆ΤΚ και τους σχετικούς υποδείκτες µε έναν δείκτη ο οποίος δεν
λαµβάνει υπόψη τις µεταβολές των ορισµών, µεθόδων ή πρακτικών.
3.
Οι εκτιµήσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 6 παράγραφοι 4 και 5 δηµοσιοποιούνται µε κατάλληλες σηµειώσεις σχετικά
µε την ποιότητα. Οι εκτιµήσεις αυτές δεν αντικαθιστούν τον
επίσηµο Εν∆ΤΚ.
Άρθρο 8
Ανακοίνωση των αναθεωρήσεων
1.
Στις επίσηµες σειρές Εν∆ΤΚ που ανακοινώνονται από την
Επιτροπή (Eurostat), σηµειώνονται οι αναθεωρήσεις. Σηµειώνονται
ως αναθεωρηθείσες οι πρωτογενείς ή παράγωγες σειρές τα αποτελέσµατα των οποίων, κατόπιν αναθεώρησης, µεταβλήθηκαν στο ανακοινωθέν επίπεδο λεπτοµέρειας. Οι ενδείξεις αναθεώρησης τίθενται
επ’ ευκαιρία της ανακοίνωσης των αναθεωρηθεισών σειρών και
αφαιρούνται τον επόµενο µήνα.
2.
Οι αναθεωρήσεις του δείκτη όλων των ειδών, εκτός από
εκείνες των προσωρινών αποτελεσµάτων, δηµοσιοποιούνται µαζί µε
σχετική επεξήγηση, σε στενή συνεργασία µεταξύ του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους και της Επιτροπής (Eurostat).

Άρθρο 6
Μεταβολές στο σύστηµα εναρµονισµένων κανόνων
Εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη:
1. οι µεταβολές στο σύστηµα εναρµονισµένων κανόνων δεν απαιτούν αναθεωρήσεις·
2. οι αλλαγές στους ορισµούς, τις µεθόδους ή τις πρακτικές που
προκύπτουν από το κανονιστικό πλαίσιο των Εν∆ΤΚ θα παραγάγουν αποτελέσµατα µε τον δείκτη του Ιανουαρίου κάθε έτους
σε όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη·
3. ο αντίκτυπος οποιασδήποτε από τις µεταβολές αυτές αξιολογείται για τους δώδεκα µήνες που αρχίζουν µε το δείκτη του
Ιανουαρίου, κατά τον οποίο θα παραγάγουν αποτελέσµατα οι
µεταβολές·
4. εάν οι µεταβολές είναι πιθανόν να επηρεάσουν το µέσο ετήσιο
ποσοστό µεταβολής του δείκτη όλων των ειδών στη δωδεκάµηνη περίοδο µετά τη µεταβολή κατά τουλάχιστον το ένα
δέκατο µιας ποσοστιαίας µονάδας, τότε ο αντίκτυπος στον
δείκτη όλων των ειδών εκτιµάται για καθέναν από τους δώδεκα
µήνες·
5. όταν, επιπλέον, οποιοσδήποτε δείκτης τµήµατος, οµάδας ή
κλάσης της COICOP/Εν∆ΤΚ είναι πιθανόν να επηρεαστεί αντιστοίχως κατά τουλάχιστον τρία, τέσσερα ή πέντε δέκατα µιας
ποσοστιαίας µονάδας που υπολογίζεται µε βάση το άρθρο 6
παράγραφος 4, ο αντίκτυπος στη σχετική σειρά δεικτών εκτιµάται για καθέναν από τους δώδεκα µήνες.
Άρθρο 7
Εκτιµήσεις του αντίκτυπου
1.
Για τις εκτιµήσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 6 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος κανονισµού χρησιµοποιείται η καλύτερη διαθέσιµη µεθοδολογία µε καλή σχέση κόστους/αποτελεσµατι-

Άρθρο 9
Προσωρινό αποτέλεσµα
Όταν ένας δείκτης δηµοσιεύεται ως προσωρινός, οριστικοποιείται
στη δηµοσίευση του µήνα που ακολουθεί.
Άρθρο 10
Ελεγχος της ποιότητας
Σε περίπτωση αναθεώρησης για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 4 ή 9, το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος παρέχει στην Επιτροπή (Eurostat), εφόσον του
ζητηθεί, πληροφορίες στο επίπεδο λεπτοµέρειας που απαιτείται
προκειµένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος στις σχετικές σειρές
Εν∆ΤΚ και να αποδειχθεί ότι οι αναθεωρήσεις είναι σύµφωνες µε τα
πρότυπα των Εν∆ΤΚ.
Άρθρο 11
Τροποποίηση
Το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2602/2000 όσον αφορά
τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση των µειώσεων τιµών
στον Εν∆ΤΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Όπου η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού
επηρεάζει το ετήσιο ποσοστό µεταβολής [m/(m−12] του
δείκτη όλων των ειδών κατά περισσότερο από το ένα δέκατο
µιας ποσοστιαίας µονάδας σε σύγκριση µε έναν δείκτη ο
οποίος δεν λαµβάνει υπόψη τις µειώσεις τιµών, οι σχετικές
σειρές δεικτών θα αναθεωρούνται αναλόγως.»
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Άρθρο 12
Εφαρµογή

Ο παρών κανονισµός θα εφαρµοστεί από τα κράτη µέλη τον ∆εκέµβριο του 2001 και θα παραγάγει αποτελέσµατα
µε τον δείκτη του Ιανουαρίου 2002.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 20ή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Σεπτεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής
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