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UDTALELSER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE
af 5. oktober 2007
om forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/96 vedrørende oprindelige foranstaltninger for Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindekser
(CON/2007/30)
(2007/C 248/01)
Indledning og retsgrundlag
Den 5. september 2007 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den
Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF)
nr. 1749/96 af 9. september 1996 vedrørende oprindelige foranstaltninger for Rådets forordning (EF)
nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindekser (herefter benævnt »forslaget til forordning«).
ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af
Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for
Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1. Almindelige bemærkninger
1.1 ECB ser positivt på forordningsforslaget, da det tydeliggør og styrker de principper, som ligger til grund
for det harmoniserede indeks over forbrugerpriser (HICP) og dets fremgangsmåde for stikprøveudtagning, substitution og kvalitetskorrektion til at opnå sammenlignelighed og sikkerhed. Ved at indføre
begrebet »forbrugssegment efter formål« som det faste mål for prisindekset klargør forordningsforslaget
det begrebsmæssige grundlag for det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICIP). Også ved at skabe et
grundlag og en fælles terminologi vedrørende stikprøveudtagelse, produktsubstitution og kvalitetskorrektion kan forslaget hjælpe til en yderligere harmonisering på disse områder.
1.2 Udarbejdelse af produkt-specifikke standarder for metoder til kvalitetskorrektion indebærer mulighed
for væsentlige forbedringer. ECB kan tilslutte sig den metode, der er valgt i forordningsforslaget for fastsættelse af standarder for kvalitetskorrektion fra sag-til-sag og for klassifikation af alternative metoder til
kvalitetskorrektion efter deres relevans. Imidlertid giver sådanne standarder mulighed for forskellig
praksis mellem de nationale harmoniserede forbrugerprisindekser, hvorfor en fuldstændig harmonisering af kvalitetskorrektionsmetoder bør være slutmålet. Da gennemførelse af aftalte og effektive standarder desuden er meget væsentlig, skal ECB kraftigt henstille, at gennemførelsen af forordningsforslaget
ledsages af en regelmæssig indberetning om, hvorledes gennemførelsen forløber i medlemsstaterne og af
en nøje overvågning af overholdelsen heraf fra Europa-Kommissionens side. En sådan overvågning bør
sigte mod at tilskynde medlemsstaterne til en effektiv anvendelse af A-metoder til kvalitetskorrektion,
idet dette er den bedste måde til at fremme både sikkerheden af det harmoniserede forbrugerindeks og
sammenlignelighed mellem medlemsstaterne. Såfremt det kan påvises, at sådanne foranstaltninger ikke
er tilstrækkelige til at medvirke til den fornødne grad af sammenlignelighed, imødeser ECB gerne, at der
vedtages foranstaltninger som forudset i artikel 1, stk.3, i forordningsforslaget om at gøre produkt-specifikke standarder for kvalitetskorrektion retligt bindende.
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1.3 ECB ser også positivt på de specielle regler i forordningsforslaget om kvalitetskorrektion og tilsvarende
praksis med henblik på opdatering af stikprøven, men i betragtning af den bestående forskellige praksis
med hensyn til opdatering af HICP-stikprøver kan det være vanskeligt af opnå fuldstændig sammenlignelighed af HICP for så vidt angår repræsentativitet og kvalitetskorrektion. ECB skal derfor opfordre
Europa-kommissionen til fortsat at arbejde på etablering af standarder for sammenlignelig opdatering af
stikprøver til brug for HICP.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. oktober 2007.
Jean-Claude TRICHET
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