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ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 23 juni 1999
op verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreffende een ontwerp
een verordening (EG) van de Commissie houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering
Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor de behandeling
verzekeringen in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft, en tot
ziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 van de Commissie

van
van
van
wij-
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(1999/C 252/05)
1. Op 30 maart 1999 ontving de Europese Centrale Bank
(ECB) een verzoek van de Europese Commissie om een
advies van de ECB betreffende een ontwerp van een verordening (EG) van de Commissie wat de minimumnormen
voor de behandeling van verzekeringen in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) betreft
(hierna aangeduid als de ontwerp-verordening).
2. De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen is
gebaseerd op artikel 105 A, lid 4, van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 5, lid
3, van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23
oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de
consumptieprijzen. Overeenkomstig artikel 17.5, eerste zin,
van het Reglement van Orde van de Europese Centrale
Bank, is dit advies van de ECB goedgekeurd door de raad
van bestuur van de ECB.
3. De ontwerp-verordening heeft ten doel minimumnormen
voor de behandeling van verzekeringen in het GICP vast
te stellen. Verzekeringen vallen gedeeltelijk onder de initiële
dekking van GICP's. Overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1687/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1749/96 van de Commissie ten aanzien van de goederen- en dienstendekking van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen, zal de
dekking van verzekeringen in december 1999 worden uitgebreid. Tevens bepaalt deze verordening van de Raad dat
de methodologische details en het tijdsschema voor de uitbreiding van de dekking moeten worden gespecificeerd
overeenkomstig de procedure zoals vastgesteld in artikel
14 van Verordening (EG) nr. 2494/95. De ontwerp-verorde-

ning legt een methodiek vast voor de behandeling van alle
verzekeringsdiensten die worden gedekt door het GICP.
4. De ontwerp-verordening specificeert twee hoofdbeginselen.
Het gewicht voor verzekeringen in het indexcijfer is beperkt
tot de impliciete vergoeding voor de verzekeringsdienst die
door huishoudens wordt betaald als deel van de totale premie. De prijs voor verzekeringen in het indexcijfer verandert
overeenkomstig de brutoverzekeringspremie voor een specifieke polis die door huishoudens wordt betaald. Tevens legt
de ontwerp-verordening normen vast voor de kwaliteitswijziging van verzekeringsprijzen en de behandeling van verzekeringspolissen die zijn gekoppeld aan een indexcijfer. De
ECB ondersteunt de regels die door de Commissie worden
voorgesteld, aangezien deze de vergelijkbaarheid van GICP's
versterken.
5. De ontwerp-verordening bevat geen expliciete referentiedatum vanaf welke de voorgestelde regels moeten worden
toegepast. De ECB gaat ervan uit dat de regels worden
toegepast vanaf december 1999 voor alle GICP's, hetgeen
overeenkomt met de datum voor het opnemen in GICP's
van een breder scala van verzekeringsdiensten.
6. Dit advies van de ECB wordt in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen gepubliceerd.
Gedaan te Frankfurt am Main op 23 juni 1999.
De Vice-President van de ECB
C. NOYER

