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VÉLEMÉNYEK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE
(2007. október 5.)
a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
kezdeti intézkedésekről szóló 1749/96/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló rendelet iránti
javaslatról
(CON/2007/30)
(2007/C 248/01)
Bevezetés és jogalap
2007. szeptember 5-én az Európai Központi Bank („EKB”) felkérést kapott az Európai Bizottságtól arra, hogy
alkosson véleményt a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó kezdeti intézkedésekről szóló, 1996. szeptember 9-i 1749/96/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: rendeletjavaslat).
Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés
105. cikkének (4) bekezdésének első francia bekezdésén alapul. Az EKB eljárási szabályzata 17.5. cikkének
első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1. Általános észrevételek
1.1. Az EKB üdvözli a rendeletjavaslatot, mivel az egyértelműsíti és megerősíti a harmonizált fogyasztói
árindexek („HCIP”), illetve azok mintavételi, helyettesítési és minőségi kiigazítási eljárásainak elveit,
biztosítva ezzel azok összehasonlíthatóságát és pontosságát. A felhasználási cél szerinti fogyasztási szegmens („consumption segment by purpose”) mint az árindexek által követendő rögzített feladatok bevezetésével a rendeletjavaslat egyértelműbbé teszi a HICP koncepcionális alapját. Mindemellett, a mintavétel, a
termékhelyettesítés és a minőségi kiigazítás kereteinek és közös terminológiájának megalkotásával a
rendeletjavaslat elősegítheti a további harmonizációt e területeken.
1.2. A minőségi kiigazítási módszerek termékspecifikus előírásainak kidolgozása fontos előrelépéseket ígér.
Az EKB támogatja a rendeletjavaslat által alkalmazott megközelítést, miszerint a minőségi kiigazítások
tekintetében esetenként, míg a minőségi kiigazítás alternatív módszereinek osztályozása tekintetében
azok megfelelősége alapján állapítanának meg előírásokat. Ennek ellenére az ilyen előírások még teret
engedhetnek a nemzeti HICP-k közötti eltérő gyakorlatoknak, ezért a legvégső célnak a minőségi kiigazítási módszerek teljes harmonizációjának kellene lennie. Mivel az elfogadott és hatékony előírások
végrehajtása kiemelkedő fontosságú, az EKB továbbá erősen ajánlja azt, hogy a rendeletjavaslat végrehajtását kísérje annak tagállamok általi végrehajtásában elért haladásról szóló rendszeres jelentés, illetve a
betartás Európai Bizottság általi szigorú figyelemmel kísérése. Ez utóbbi célja a tagállamok arra való
ösztönzése, hogy hatékonyan alkalmazzák az A-módszereket a minőségi kiigazítások tekintetében,
mivel ez a legjobb módja a HICP pontossága és annak tagállamok közötti összehasonlíthatósága javításának. Amennyiben kimutatásra kerülne, hogy ezek az intézkedések nem elégségesek az összehasonlíthatóság kívánt szintjének eléréséhez, az EKB üdvözölné a rendeletjavaslat 1. cikkének (3) bekezdésében
jelzett intézkedések elfogadását, a minőségi kiigazítás termékspecifikus előírásainak jogilag kötelezővé
tételét.
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1.3. Az EKB szintén üdvözli a rendeletjavaslat egyedi szabályait a minőségi kiigazítás és a minta naprakésszé
tételére szolgáló, kapcsolódó eljárások tekintetében. Tekintettel azonban a HICP minták naprakésszé
tételére szolgáló, jelenleg eltérő nemzeti gyakorlatokra, nehéz lehet elérni a HICP-k teljes összehasonlíthatóságát a reprezentativitás és a minőségi kiigazítás tekintetében. Az EKB ezért arra bátorítja az
Európai Bizottságot, hogy folytassa munkáját a HICP minták összehasonlítható, naprakésszé tételére
vonatkozó előírások megalkotása tekintetében.
Kelt Frankfurt am Mainban, 2007. október 5-én.
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET

