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dėl pasiūlymo dėl Reglamento, iš dalies keičiančio Komisijos reglamentą (EB) Nr.1749/96 dėl
pradinių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo
priemonių
(CON/2007/30)
(2007/C 248/01)
Įžanga ir teisinis pagrindas
2007 m. rugsėjo 5 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Komisijos prašymą pateikti nuomonę
dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio 1996 m. rugsėjo 9 d. Reglamentą (EB)
Nr. 1749/96 dėl pradinių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų
įgyvendinimo priemonių (toliau — reglamento projektas).
ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4
dalies pirmąja įtrauka. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies
pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1. Bendros pastabos
1.1 ECB pritaria reglamento projektui, kadangi juo paaiškinami ir sustiprinami suderintą vartotojų kainų
indeksą (SVKI) grindžiantys principai ir jo kainų atrinktis, pakeitimo ir kokybės koregavimo procedūros,
taip užtikrinant jo palyginamumą ir tikslumą. Reglamento projektas paaiškina SVKI konceptualų
pagrindą įvesdamas sąvoką „vartojimo segmentas pagal tikslą“, kadangi kainų indeksas turi būti nustatytas pastoviems objektams. Taigi, pateikus kainų atrinkties, prekių pakeitimo ir kokybės koregavimo
sistemą ir bendrą terminologiją, gali būti palengvintas išsamesnis šių sričių derinimas.
1.2 Standartų, skirtų konkrečioms prekėms, kokybės koregavimo metodų vystymas reiškia svarbius patobulinimus. ECB remia reglamento projekte pasiūlytą būdą nustatyti standartus kokybės koregavimui kiekvienu atskiru atveju ir dėl kokybės koregavimo alternatyvių metodų klasifikavimo, atitinkamai pagal jų
tinkamumą. Tačiau, net esant tokiems standartams, gali likti vietos skirtingoms praktikoms tarp nacionalinių SVKI, todėl kokybės koregavimo metodų suderinimas turėtų būti svarbiausias tikslas. Be to,
kadangi sutartų ir veiksmingų standartų įgyvendinimas yra lemiamas, ECB primygtinai rekomenduoja,
kad reglamento projektas taip pat būtų įgyvendinamas reguliariai valstybėms narėms pranešant apie jo
įgyvendinimą bei Europos Komisijai griežtai stebint atitiktį. Šis stebėjimas turėtų būti nukreiptas skatinti
valstybes nares veiksmingai taikyti kokybės koregavimo A metodus, kadangi tai yra geriausias būdas
sustiprinti SVKI tikslumą ir palyginamumą visose valstybėse narėse.Jei pasirodytų, kad tokių priemonių
nepakanka pageidaujamam palyginamumo lygiui, ECB pritartų priemonių priėmimui kaip numatyta
reglamento projekto 1 straipsnio 13 dalyje, kad konkrečių prekių kokybės koregavimo standartai taptų
teisiškai privalomi.
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1.3 ECB taip pat pritaria dėl į reglamento projektą įtrauktų konkrečių taisyklių dėl kokybės koregavimo ir
susijusios praktikos atnaujinant atrinktį. Tačiau atsižvelgiant į skirtingas nacionalines praktikas atnaujinant SVKI atrinktis, gali būti sunku pasiekti visišką SVKI palyginamumą reprezentatyvumo ir kokybės
koregavimo atžvilgiu. Todėl ECB skatina Europos Komisiją tęsti darbą dėl SVKI palyginamų atrinkčių
atnaujinimo nustatymo standartų.
Priimta Frankfurte prie Maino, 2007 m. spalio 5 d.
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