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MNENJA

EVROPSKA CENTRALNA BANKA
MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 5. oktobra 2007
o predlogu uredbe o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1749/96 o začetnih izvedbenih ukrepih za
Uredbo Sveta (ES) št. 2494/95 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin
(CON/2007/30)
(2007/C 248/01)
Uvod in pravna podlaga
Evropska centralna banka (ECB) je dne 5. septembra 2007 prejela zahtevo Evropske komisije za mnenje o
predlogu uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1749/96 z dne 9. septembra 1996 o začetnih izvedbenih ukrepih za Uredbo Sveta (ES) št. 2494/95 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (v
nadaljevanju: „predlagana uredba“).
Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet
ECB.

1. Splošne pripombe
1.1 ECB pozdravlja predlagano uredbo, saj ta pojasnjuje in krepi načela, na katerih temelji harmonizirani
indeks cen življenjskih potrebščin (HICP), in postopke za vzorčenje, zamenjavo in prilagoditev kakovosti
ter tako zagotavlja njegovo primerljivost in natančnost. Z uvedbo koncepta „segmenta potrošnje po
namenu“ kot stalnih elementov, ki jih mora upoštevati indeks cen, predlagana uredba pojasnjuje konceptualno osnovo HICP. Poleg tega lahko z določitvijo okvira in enotne terminologije glede vzorčenja,
zamenjave izdelkov in prilagoditve kakovosti omogoči nadaljnje usklajevanje na teh področjih.
1.2 Razvoj standardov za metode prilagoditve kakovosti, specifičnih za posamezne izdelke, obeta
pomembne izboljšave. ECB odobrava v predlagani uredbi sprejeti pristop postavljanja standardov za
prilagoditev kakovosti za vsak posamezen primer in razvrščanja alternativnih metod za prilagoditev
kakovosti glede na njihovo primernost. Vendar pa lahko taki standardi še vedno omogočajo različno
prakso med nacionalnimi HICP, zato bi moral biti končni cilj popolna uskladitev metod za prilagoditev
kakovosti. Ker je izvajanje dogovorjenih in veljavnih standardov ključno, ECB tudi toplo priporoča, da
se izvajanje predlagane uredbe dopolni z rednim poročanjem o poteku njenega izvajanja v državah
članicah in s strogim spremljanjem skladnosti s strani Evropske komisije. To spremljanje bi moralo imeti
za cilj spodbujati države članice k učinkoviti uporabi metod A za prilagoditve kakovosti, saj je to
najboljši način za izboljšanje tako natančnosti HICP kot tudi njegove primerljivosti med državami članicami. Če bi se izkazalo, da taki ukrepi ne zadostujejo za dosego zahtevane stopnje primerljivosti, bi ECB
pozdravila sprejetje ukrepov, predvidenih v členu 1(3) predlagane uredbe, s katerimi bi standardi za
prilagoditev kakovosti, specifični za posamezne izdelke, postali pravno zavezujoči.
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1.3 ECB pozdravlja tudi posebna pravila v predlagani uredbi za prilagoditev kakovosti in sorodne prakse za
posodabljanje vzorca. Vendar pa bi bilo glede na obstoječe različne nacionalne prakse za posodabljanje
vzorcev HICP morda težko doseči popolno primerljivost HICP glede reprezentativnosti in prilagoditve
kakovosti. ECB zato spodbuja Evropsko komisijo, da nadaljuje z delom za vzpostavitev standardov za
primerljivo posodabljanje vzorcev za HICP.
V Frankfurtu na Majni, 5. oktobra 2007
Predsednik ECB
Jean-Claude TRICHET

