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avseende på minimistandarder för behandling av försäkringar inom ramen för det harmoniserade
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(CON/99/06)

(1999/C 252/05)
1. Den 30 mars 1999 mottog Europeiska centralbanken (ECB)
en begäran från Europeiska kommissionen om ett ECB-yttrande om ett förslag till kommissionens förordning (EG) om
minimistandarder för behandling av försäkringar inom ramen för det harmoniserade indexet för konsumentpriser
(HIKP) (nedan kallat förslag till förordning).
2. ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel
105.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 2494/95
av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex. I enlighet med artikel 17.5, första meningen, i arbetsordningen för Europeiska centralbanken, har detta yttrande
antagits av ECB-rådet.
3. Syftet med förslaget till förordning är att uppställa minimistandarder för behandlingen av försäkringar inom ramen för
HIKP. Försäkringar omfattas delvis i HIKP:s ursprungliga
täckning. Enligt rådets förordning (EG) nr 1687/98 av den
20 juli 1998 om ändring av kommissionens förordning (EG)
nr 1749/96 med avseende på täckningen av varor och tjänster för harmoniserade konsumentprisindex, kommer täckningen av försäkringar att utvidgas i december 1999. Enligt
den här rådsförordningen skall metoder för detaljbestämning
och tidsplanen för utvidgning av täckningen specificeras i
enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 14 i
rådets förordning (EG) nr 2494/95. Det nuvarande förslaget
till förordning lägger fast metoder för behandling av alla
försäkringstjänster som täcks av HIKP.

4. Förslaget till förordning stipulerar två huvudprinciper. Vikterna för försäkringar i indexet begränsas till den implicita
serviceavgift som hushållen betalar för försäkringar som del
av den totala premien. Priserna för försäkringar i indexet
ändras i linje med de försäkringspremier brutto som hushållen betalar för en viss försäkring. Förslaget till förordning
sätter dessutom upp standarder för hur priserna skall behandlas vid kvalitetsjusteringar på försäkringar och behandlingen av försäkringar som är knutna till ett index. ECB
stöder de bestämmelser som föreslagits av kommissionen
eftersom dessa förstärker jämförbarheten mellen HIKPmåtten.
5. Förslaget till förordning innehåller inte något explicit referensdatum från vilket de föreslagna bestämmelserna skall
tillämpas. ECB utgår ifrån att bestämmelserna kommer att
tillämpas från och med december 1999 för alla HIKP-måtten
och att detta datum överensstämmer med det datum då en
större omfattning av försäkringstjänster kommer att införas i
HIKP.
6. Detta yttrande kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 23 juni 1999.
ECB:s vice ordförande
C. NOYER

