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ARVAMUSED

EUROOPA KESKPANK
EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,
5. oktoober 2007,
seoses ettepanekuga määruse kohta, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1749/96 tarbijahindade harmoneeritud indekseid käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 esialgsete rakendusmeetmete kohta
(CON/2007/30)
(2007/C 248/01)
Sissejuhatus ja õiguslik alus
5. septembril 2007 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Komisjonilt taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega muudetakse 9. septembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1749/96
tarbijahindade harmoneeritud indekseid käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 esialgsete rakendusmeetmete kohta (edaspidi „määruse eelnõu”).
EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõikel 4. EKP
nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5
esimese lausega.

1. Üldised märkused
1.1. EKP toetab määruse eelnõu, kuna see selgitab ja tugevdab tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI)
ning selle valimi-, asendus- ja kvaliteedikohandamismenetluste aluspõhimõtteid, millega tagab võrreldavuse ja täpsuse. Uue mõistega „samaeesmärgiline tarbimissegment”, s.o hinnaindeksi jaoks kindlaks
määratud objektid, selgitab määruse eelnõu THHI põhimõttelist alust. Ühtse terminoloogilise raamistiku
andmine valimi, tooteasenduse ja kvaliteedikohanduse jaoks võib lihtsustada nende valdkondade edasist
harmoneerimist.
1.2. Kvaliteedikohanduste meetodite jaoks toodetele vastavate standardite väljatöötamine võimaldab olulist
edasiminekut. EKP toetab määruse eelnõus võetud lähenemist, mille kohaselt seatakse kvaliteedikohanduste standardid üksikjuhtude kaupa ning koostatakse kvaliteedikohanduste meetodite liigitus vastavuse
põhjal. Sellistest standarditest võib siiski tuleneda riikide THHIde erinev praktika, kuigi lõppeesmärgiks
peaks olema kvaliteedikohanduse meetodite täielik harmoneerimine. Lisaks sellele ning kuna kokkulepitud ja tulemusliku standardi rakendamine on määrava tähtsusega, soovitab EKP tungivalt määruse
eelnõu rakendamisse kaasata liikmesriikide rakendamiskulgu käsitleva regulaarse aruandluse ning rakendamist peaks jälgima Euroopa Komisjon. Sellise järelevalve eesmärgiks peaks olema kiirendada liikmesriikide poolt kvaliteedikohanduste A-meetodite rakendamist, kuna see on parim viis THHI täpsuse ja
liikmesriikides võrreldavuse suurendamiseks. Juhul kui nähtub, et nendest meetmetest ei piisa piisava
võrreldavuse saavutamiseks, toetab EKP määruse eelnõu artikli 1 lõikes 3 sätestatud meetmete vastuvõtmist, mille kohaselt on toodetele vastavad kvaliteedikohanduste standardid õiguslikult siduvad.
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1.3. EKP toetab ka määruse eelnõus sätestatud kvaliteedikohanduste ja sellega seotud valimi ajakohastamise
praktika erireegleid. Siiski, võttes arvesse riikide erinevat tava THHI valimite ajakohastamisel, võib
osutuda raskeks THHI täieliku võrreldavuse saavutamine representatiivsuse ja kvaliteedikohanduse osas.
Seetõttu soovitab EKP Euroopa Komisjonil jätkata tööd THHI võrreldava valimi ajakohastamise standardite loomiseks.
Frankfurt Maini ääres, 5. oktoober 2007
EKP president
Jean-Claude TRICHET

