
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 119/2013 

z dnia 11 lutego 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen 
konsumpcyjnych (ZWCK): przekazywanie i upowszechnianie wskaźników częściowych ZWCK, 
w odniesieniu do ustalenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych przy stałych 

stawkach podatkowych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 
23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaź
ników cen konsumpcyjnych ( 1 ), w szczególności jego art. 4 
akapit trzeci i art. 5 ust. 3, 

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
2494/95 państwa członkowskie są zobowiązane do 
sporządzania zharmonizowanych wskaźników cen 
konsumpcyjnych (ZWCK). 

(2) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2214/96 ( 3 ) ustalono 
wskaźniki częściowe ZWCK, które mają być sporządzane 
przez państwa członkowskie oraz przekazywane Komisji 
(Eurostatowi) i przez nią upowszechniane. 

(3) Do celów analizy inflacji oraz oceny konwergencji 
w państwach członkowskich niezbędne jest gromadzenie 
informacji na temat wpływu zmian podatkowych na 
inflację. W tym celu ZWCK powinny być dodatkowo 
obliczane na podstawie cen przy założeniu stałych 
stawek podatkowych, a nie na podstawie cen obserwo
wanych, i wyrażane w postaci zharmonizowanych 
wskaźników cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach 
podatkowych (ZWCK-SP). 

(4) W celu uzyskania od wszystkich państw członkowskich 
wiarygodnych i porównywalnych wyników należy ustalić 
i utrzymywać wspólne ramy metodologiczne zestawiania 
ZWCK-SP. 

(5) Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2494/95 
wzięto pod uwagę zasadę efektywności pod względem 
kosztów. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu 
Statystycznego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 2214/96 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w art. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„»Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych przy 
stałych stawkach podatkowych« oznaczają wskaźniki, które 
mierzą zmiany cen konsumpcyjnych bez uwzględniania 
wpływu zmian w podatkach od produktów w tym samym 
okresie.”; 

2) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Sporządzanie i przekazywanie wskaźników 
częściowych 

1. Państwa członkowskie sporządzają i przekazują 
Komisji (Eurostatowi) co miesiąc wszystkie wskaźniki 
częściowe (załącznik I), których wagi wynoszą więcej niż 
jeden promil łącznych wydatków ujętych w ZWCK. Wraz 
ze wskaźnikiem na styczeń każdego roku państwa człon
kowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) odnośne infor
macje dotyczące ważeń statystycznych. 

2. Ponadto państwa członkowskie sporządzają i przeka
zują Komisji (Eurostatowi) co miesiąc te same wskaźniki 
częściowe obliczone przy założeniu stałych stawek podatko
wych (ZWCK-SP). Komisja (Eurostat) w ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi określa wytyczne zapewniające 
metodologiczne ramy obliczania wskaźników i wskaźników 
częściowych ZWCK-SP. W uzasadnionych przypadkach 
Komisja (Eurostat) aktualizuje odnośną metodologię zgodnie 
z procedurami zatwierdzonymi przez Komitet ds. Europej
skiego Systemu Statystycznego. 

3. Wskaźniki są przekazywane zgodnie ze standardami 
i procedurami przekazywania danych określonymi przez 
Komisję (Eurostat).”.
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( 1 ) Dz.U. L 257 z 27.10.1995, s. 1. 
( 2 ) Opinia dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
( 3 ) Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 8.



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie staje się skuteczne, począwszy od wskaźnika za styczeń 2013 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 41/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.2.2013


	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 119/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (ZWCK): przekazywanie i upowszechnianie wskaźników częściowych ZWCK, w odniesieniu do ustalenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

