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1. Den 25 maj 1999 mottog Europeiska centralbanken (ECB)
en begäran från Europeiska kommissionen om ett ECB-yttrande om ett förslag till kommissionens förordning (EG) om
delindex i 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 enslighet med artikel 17.5, första meningen, i arbetsordningen för Europeiska centralbanken, har detta yttrande
antagits av ECB-rådet.
3. Förslaget till förordning har dubbelt syfte. För det första
anpassar förslaget till förordning förteckningen över HIKP:s
delindex som skall beräknas, överlämnas och spridas enligt
HIKP:s utökade täckning av varor och tjänster från december 1999. För det andra uppdaterar förslaget till förordning
förteckningen över HIKP:s delindex i överensstämmelse med
den senaste versionen av COICOP (classification of individual consumption by purpose) daterad oktober 1998.
4. ECB stöder de förslag som lagts av Europeiska kommissionen och välkommar utgivningen av ytterligare delindex
både inom det utökade täckningsområdet (socialtjänster och

försäkringar) och inom det nuvarande täckningsområdet.
Detta kommer att göra HIKP-måtten mer användbara för
en analys i detalj av prisutvecklingen.
5. ECB önskar understryka att det är viktigt att säkra att samtliga publicerade HIKP-mått beräknas tillbaka till 1995 i enlighet med den nya klassifikationen i syfte att tillhandahålla
serier som är jämförbara över tiden.
6. Även om ECB till fullo stöder det aktuella förslaget till förordning och dess implementering skulle ECB ändå vilja påpeka det önskvärda i att HIKP:s delindex vidareutvecklas i
framtiden. Inom åtminstone vissa delar av HIKP:s delindex
skulle en sådan utveckling utvidga detaljnivån på uppgifter
som publiceras, vilken i nuläget är begränsad, och förbättra
individuella delindex genom att till exempel införa en strikt
gränsdragning mellan varor och tjänster vilket är av vikt för
analyser.
7. Detta yttrande kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 9 juli 1999.
ECB:s vice ordförande
C. NOYER

