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YTTRANDEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE
av den 5 oktober 2007
över ett förslag till förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1749/96 om
genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex
gällande initiala åtgärder för implementering
(CON/2007/30)
(2007/C 248/01)
Inledning och rättslig grund
Den 5 september 2007 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska kommissionen
om ett yttrande över ett förslag till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1749/96
av den 9 september 1996 om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade
konsumentprisindex gällande initiala åtgärder för implementering (nedan kallat förslaget till förordning).
ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1. Allmänna kommentarer
1.1 ECB välkomnar förslaget till förordning eftersom det förtydligar och stärker de principer som ligger till
grund för det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) samt förfarandena för urval, ersättningar och kvalitetsjusteringar och på så sätt främjar jämförbarhet och exakthet. Genom att introducera
konceptet ”konsumtionssegment efter ändamål” som de riktmärken som prisindexet skall följa förtydligar förslaget den konceptuella grunden för HIKP. Genom att tillhandahålla ett ramverk och gemensam
terminologi för urval, ersättning av produkter och kvalitetsjusteringar kan förslaget även underlätta en
ytterligare harmonisering inom dessa områden.
1.2 Utvecklingen av produktspecifika standarder för metoder för kvalitetsjustering kommer att medföra
viktiga förbättringar. ECB stöder det tillvägagångssätt som valts i förslaget till förordning för att skapa
standarder för kvalitetsjusteringar för varje enskilt fall, och för att klassificera alternativa metoder för
kvalitetsjusteringar efter deras lämplighet. Sådana standarder kan dock fortfarande medge utrymme för
olika praxis mellan nationella HIKP så att en fullständig harmonisering av metoderna för kvalitetsjustering bör vara det långsiktiga målet. Eftersom det är av avgörande betydelse att överenskomna och
effektiva standarder genomförs, rekommenderar ECB starkt att genomförandet av förslaget till förordning åtföljs av regelbunden rapportering om vilka framsteg medlemsstaterna gör med genomförandet
och att Europeiska kommissionen noga granskar att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter. Granskningen bör ha som mål att uppmana medlemsstaterna att effektivt tillämpa A-metoder för kvalitetsjusteringar eftersom detta är det bästa sättet att förbättra HIKP:s exakthet och jämförbarhet mellan
medlemsstaterna. Om det skulle visa sig att dessa metoder inte är tillräckliga för att uppnå den nödvändiga graden av jämförbarhet välkomnar ECB antagandet av sådana åtgärder som framgår av artikel 1.3 i
förslaget till förordning så att produktspecifika standarder för kvalitetsjustering blir rättsligt bindande.
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1.3 ECB välkomnar också de specifika bestämmelser i förslaget till förordning som rör kvalitetsjustering och
de tillhörande metoderna för att uppdatera urvalet. Med tanke på att de nationella metoderna för att
uppdatera HIKP-urval för närvarande skiljer sig åt, kan det dock vara svårt att uppnå fullständig jämförbarhet mellan olika HIKP när det gäller representativitet och kvalitetsjustering. ECB uppmanar därför
Europeiska kommissionen att fortsätta arbetet med att upprätta standarder för en jämförbar uppdatering
av urval för HIKP.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 5 oktober 2007.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

