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1. Den 25. juni 1999 modtog Den Europæiske Centralbank
(ECB) en anmodning fra Europa-Kommissionen om en
ECB-udtalelse om udkast til Kommissionens forordning
(EF) om de harmoniserede forbrugerprisindeksers
(HICP'ernes) delindekser (i det følgende benævnt »forordningsudkastet«).
2. ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel
105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab og artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr.
2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser. I henhold til artikel 17.5, første punktum, i
forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er
denne ECB-udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet for ECB.
3. Forordningsudkastet har et dobbelt formål. For det første
foretages der i forordningsudkastet en tilpasning af listen
over de HICP-delindekser, som skal udarbejdes, indsendes
og videreformidles i overensstemmelse med den udvidede
dækning af varer og tjenesteydelser i HICP fra december
1999. For det andet opdaterer forordningsudkastet listen
over HICP-delindekser i overensstemmelse med den sidste
COICOP-version (klassifikation af privat konsum efter
formål) af oktober 1998.
4. ECB støtter de af Europa-Kommissionen fremsatte forslag og
hilser frigivelsen af yderligere delindekser både inden for det
udvidede dækningsområde (sociale tjenesteydelser og forsik-

ring) og inden for det nuværende dækningsområde
velkommen. HICP'erne vil følgelig være til større nytte for
en detaljeret analyse af prisudviklingen.
5. ECB ønsker at understrege, at det er vigtigt at sikre, at
samtlige offentliggjorte HICP'er beregnes tilbage til 1995 i
henhold til den nye klassifikation med henblik på at levere
sammenlignelige dataserier med tiden.
6. ECB støtter fuldt ud det foreliggende forordningsudkast og
gennemførelsen heraf, men vil endvidere gerne understrege,
at det er ønskeligt, at HICP-delindekserne udvikles yderligere
i fremtiden. I det mindste i nogle af HICP-delindeksernes
grupper bør en sådan udvikling medføre, at den nu
begrænsede offentliggørelse af detaljer udvides, og at
enkelte delindekser forbedres, for eksempel ved at indføre
en nøje adskillelse af varer og tjenesteydelser, som er vigtig
for analytiske formål.
7. Denne ECB-udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 9. juli 1999.
C. NOYER
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