
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2010 

z dnia 11 listopada 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1708/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla 

zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych 

(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 
wskaźników cen konsumpcyjnych (1), w szczególności jego art. 4 i art. 5 ust. 3, 

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 2494/95 ustanowiono niezbędne podstawy statystyczne do sporządzania zharmonizo
wanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP). 

(2)  Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1708/2005 (3) ustanowiono wspólne zasady określania okresu odniesienia dla 
zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP) i ustalono go na 2005 = 100. 

(3)  Zmiany w klasyfikacji wskaźników częściowych HICP i dostosowanie wskaźników częściowych, które połączono 
z HICP po wprowadzeniu okresu odniesienia 2005 = 100, wymagają zmiany okresu odniesienia. Aby zapewnić 
porównywalność i przydatność HICP, okres odniesienia należy zatem zmienić na 2015 = 100. 

(4)  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2494/95 przy przyjmowaniu niniejszego rozporządzenia wzięto pod 
uwagę efektywność kosztową. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu 
Statystycznego, 
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(1) Dz.U. L 257 z 27.10.1995, s. 1. 
(2) Opinia z dnia 1 czerwca 2015 r. (Dz.U. C 209 z 25.6.2015, s. 3). 
(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporzą

dzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych 
oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (Dz.U. L 274 z 20.10.2005, s. 9). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 1708/2005 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Okres odniesienia 

1. Wspólny okres odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych ustala się na 2015 = 100. 
Ten nowy okres odniesienia stosuje się w przypadku pełnookresowych zestawów wszystkich wskaźników i 
wskaźników częściowych HICP, począwszy od publikacji HICP dotyczącej stycznia 2016 r. 

2. Wszelkie dodatkowe wskaźniki częściowe, które mają być włączone do HICP, ustala się w grudniu danego 
roku na poziomie 100 punktów wskaźnikowych i stosuje od stycznia następnego roku.”. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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