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1. CONTEXT 

Regulamentul (UE) 2016/792 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

indicii armonizați ai prețurilor de consum și indicele prețului locuințelor a fost 

adoptat în mai 20161. 

Articolul 10 din Regulamentul (UE) 2016/792 conferă Comisiei competența de a 

adopta acte delegate. În conformitate cu articolul 4 alineatul (3), această competență 

poate fi utilizată pentru a modifica clasificarea COICOP
2
 europeană stabilită în 

anexa I. Articolul 4 alineatul (5) prevede competența de a adopta acte delegate 

pentru a modifica articolul 4 alineatul (4) și, în temeiul articolului 5 alineatul (8), 

competența poate fi utilizată pentru a modifica lista subindicilor excluși. 

În conformitate cu articolul 10 alineatul (3), competența de a adopta acte delegate 

este conferită pe o perioadă de cinci ani, începând cu 13 iunie 2016. Această 

competență trebuie prelungită în mod tacit cu perioade de cinci ani, cu excepția 

cazului în care Parlamentul European sau Consiliul prezintă obiecții. 

Comisia trebuie să prezinte un raport privind delegarea competențelor cel târziu cu 

nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Prezentul raport, îndeplinește 

această obligație. 

2. EXERCITAREA DE CĂTRE COMISIE A COMPETENȚELOR DELEGATE ÎN TEMEIUL 

REGULAMENTULUI (UE) 2016/792 

Până în acest moment, Comisia nu și-a exercitat competența de adoptare a actelor 

delegate care i-a fost conferită în temeiul Regulamentului (UE) 2016/792. 

Întrucât Regulamentul (UE) 2016/792 a intrat în vigoare, Comisia nu a considerat 

necesară actualizarea articolului 4 alineatul (4), a articolului 5 alineatul (8) sau a 

anexei I. Cu toate acestea, este de așteptat ca anexa I să trebuiască să fie actualizată 

în următorii 5 ani pentru a ține seama de modificările aduse COICOP a Organizației 

Națiunilor Unite. Această actualizare va face ca indicii armonizați ai prețurilor de 

consum să fie mai relevanți pentru structurile economice actuale. 

3. CONCLUZII 

Până în acest moment, Comisia nu și-a exercitat competența de adoptare a actelor 

delegate care i-a fost conferită în temeiul Regulamentului (UE) 2016/792. 

Comisia consideră că ar trebui să dețină în continuare aceste competențe delegate, 

întrucât în viitor ar putea fi necesar să se adopte un act delegat pentru a modifica 

articolul 4 alineatul (4), articolul 5 alineatul (8) sau anexa I în vederea îmbunătățirii 

indicilor armonizați ai prețurilor de consum și a indicelui prețului locuințelor. 
 

                                                           
1  JO L 135, 24.5.2016, p. 11. 
2
  Clasificarea Consumului Individual pe Destinații Clasificarea europeană COICOP este o versiune a 

clasificării COICOP a Organizației Națiunilor Unite. 
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