23.10.2007

Úradný vestník Európskej únie

SK

I
(Uznesenia, odporúčania a stanoviská)

STANOVISKÁ

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA
STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 5. októbra 2007
k návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1749/96 o počiatočných
vykonávacích opatreniach nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien
(CON/2007/30)
(2007/C 248/01)
Úvod a právny základ
Európska centrálna banka (ECB) prijala 5. septembra 2007 žiadosť Európskej komisie o stanovisko k návrhu
nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1749/96 z 9. septembra 1996
o počiatočných vykonávacích opatreniach nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch
spotrebiteľských cien (ďalej len „navrhované nariadenie“).
Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky
Rada guvernérov prijala toto stanovisko.
1. Všeobecné pripomienky
1.1 ECB víta navrhované nariadenie, keďže objasňuje a upevňuje zásady, na ktorých je založený harmonizovaný index spotrebiteľských cien (ďalej len „HICP“), ako aj postupy výberu vzoriek, náhrad a úprav kvôli
kvalite týkajúce sa HICP, čím sa zabezpečuje jeho porovnateľnosť a presnosť. Zavedením pojmu
„segment spotreby podľa účelu“ ako súboru transakcií, od ktorého sa odvíja cenový index, navrhované
nariadenie objasňuje pojmovú základňu HICP. Rovnako úpravou rámca a spoločnej terminológie týkajúcej sa výberu vzoriek, náhrady výrobkov a úprav kvôli kvalite môže navrhované nariadenie uľahčiť
ďalšiu harmonizáciu v týchto oblastiach.
1.2 Vývoj noriem špecificky súvisiacich s výrobkami, ktoré sa týkajú metód pre úpravy kvôli kvalite, predznamenáva dôležité zlepšenia. ECB schvaľuje prístup upravený v navrhovanom nariadení pre stanovenie
noriem pre úpravy kvôli kvalite v každom jednotlivom prípade a pre klasifikáciu alternatívnych metód
pre úpravy kvôli kvalite s ohľadom na to, či sú vhodné. Napriek tomu takéto normy môžu stále ponechávať priestor pre rozdielnu prax medzi národnými harmonizovanými indexmi spotrebiteľských cien,
a tak by konečným cieľom mala byť úplná harmonizácia metód pre úpravy kvôli kvalite. Keďže implementácia schválených a účinných noriem je kľúčová, ECB navyše dôrazne odporúča, aby sa spolu
s implementáciou navrhovaného nariadenia vypracovávali pravidelné správy o pokroku pri jeho implementácii zo strany členských štátov, a aby sa zo strany Európskej komisie vykonávalo monitorovanie
jeho dôsledného dodržiavania. Cieľom takéhoto monitorovania by malo byť podnietenie členských
štátov k účinnému uplatňovaniu metódy „A“ pre úpravy kvôli kvalite, keďže uvedené je najlepším
spôsobom tak pre zlepšenie presnosti HICP, ako aj pre zlepšenie jeho porovnateľnosti medzi členskými
štátmi. Ak by sa preukázalo, že takéto opatrenia nie sú dostatočné na dosiahnutie požadovaného stupňa
porovnateľnosti, ECB by privítala prijatie opatrení predpokladaných v článku 1 ods. 3 návrhu nariadenia, na základe ktorých sa normy špecificky súvisiace s výrobkami pre úpravy kvôli kvalite stanú
právne záväznými.
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1.3 ECB taktiež víta osobitné pravidlá uvedené v navrhovanom nariadení pre úpravy kvôli kvalite a súvisiace
postupy pre aktualizáciu vzoriek. S ohľadom na súčasnú rozdielnu vnútroštátnu prax pri aktualizácii
vzoriek HICP však môže byť obtiažne dosiahnuť úplnú porovnateľnosť harmonizovaných indexov
spotrebiteľských cien, pokiaľ ide o ich reprezentatívnosť a úpravy kvôli kvalite. ECB preto vyzýva
Európsku komisiu, aby pokračovala v práci na vypracovaní noriem pre aktualizáciu porovnateľných
vzoriek HICP.
Vo Frankfurte nad Mohanom 5. októbra 2007
prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

