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ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 9 juli 1999
op verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreffende een ontwerp van
een verordening (EG) van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 van de
Commissie, wat de subindexcijfers van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen
betreft
(CON/99/08)

(1999/C 285/09)
1. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 25 juni 1999 een
verzoek ontvangen van de Europese Commissie om een
advies van de ECB betreffende een ontwerp van een verordening (EG) van de Commissie wat de subindexcijfers van
het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen
betreft (hierna aangeduid als de ontwerp-verordening).
2. De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen is
gebaseerd op artikel 105, lid 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 5, lid 3, van
de 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 aangenomen door de Raad van bestuur van de ECB.
3. Het doel van de ontwerp-verordening is tweeledig. Ten eerste past de ontwerp-verordening de lijst aan van GICP-subindexcijfers die vanaf december 1999 moeten worden geproduceerd, ingediend en verspreid overeenkomstig de uitgebreide goederen- en dienstendekking van GICP's. Ten
tweede actualiseert de ontwerp-verordening de lijst van
GICP-subindexcijfers overeenkomstig de meest recente versie
van de Coicop (classificatie van individuele verbruiksfuncties) van oktober 1998.
4. De ECB ondersteunt de voorstellen zoals naar voren gebracht door de Europese Commissie en verwelkomt de publicatie van de additionele subindexcijfers op zowel het ter-

rein van de uitgebreide dekking (sociale voorzieningen en
verzekeringen) als op het terrein van de huidige dekking.
Deze publikatie zal de bruikbaarheid van de GICP's voor een
gedetailleerde analyse van de prijsontwikkeling vergroten.
5. De ECB benadrukt dat het belangrijk is te waarborgen dat
alle gepubliceerde GICP's en subindexcijfers tot en met 1995
worden herberekend overeenkomstig de nieuwe classificatie
teneinde vergelijkbare tijdreeksen te verschaffen.
6. Hoewel de ECB de huidige ontwerp-verordening en de tenuitvoerlegging daarvan volledig ondersteunt, wijst de ECB er
tevens op dat verdere ontwikkeling van GICP-subindexcijfers
in de toekomst wenselijk zal zijn. Voor ten minste enkele
groepen van de GICP-subindexcijfers zou een dergelijke verdere ontwikkeling de mate van gepubliceerd detail, die op
het moment beperkt ist, vergroten, en individuele subindexcijfers verfijnen, bijvoorbeeld door het introduceren van een
nauwkeurig onderscheid tussen goederen en diensten, die
belangrijk is voor analytische doeleinden.
7. Dit advies van de ECB wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Frankfurt am Main, 9 juli 1999.
De Vice-President
C. NOYER

