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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

C 55/63

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 27ης Φεβρουαρίου 2006
σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά την χρονική κάλυψη της τιµοληψίας
στους εναρµονισµένους δείκτες τιµών καταναλωτή
(CON/2006/13)
(2006/C 55/30)
Στις 24 Φεβρουαρίου 2006 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη διατύπωση γνώµης σχετικά µε πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1995 για τη
θέσπιση εναρµονισµένων δεικτών τιµών καταναλωτή (1) («κανονισµός περί Εν∆ΚΤ») όσον αφορά την χρονική
κάλυψη της τιµοληψίας στους εναρµονισµένους δείκτες τιµών καταναλωτή («προτεινόµενος κανονισµός»).
Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώµης βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4 πρώτη περίπτωση της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισµού περί
Εν∆ΤΚ. Η παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 17.5 πρώτη περίοδος
του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1. Με τον παρόντα κανονισµό σκοπείται η θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τις περιόδους τιµοληψίας εντός
χρονικού διαστήµατος ενός µήνα, προκειµένου να βελτιωθεί η συγκρισιµότητα των εναρµονισµένων δεικτών
τιµών καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) στα κράτη µέλη και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του Εν∆ΤΚ της ζώνης του ευρώ.
Λόγω του ότι οι περίοδοι τιµοληψίας διαφέρουν µεταξύ κρατών µελών, οι βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις των
τιµών σε διάστηµα ενός µήνα, όσον αφορά ορισµένα µεγέθη που καλύπτονται από τους Εν∆ΤΚ, είναι δυνατό
να οδηγήσουν σε σηµαντικές διαφορές στις εκτιµώµενες µεταβολές τιµών. Η ΕΚΤ επικροτεί τις ρυθµίσεις του
προτεινόµενου κανονισµού, ο οποίος απαιτεί την πραγµατοποίηση τιµοληψιών κατά τη διάρκεια περιόδου
τουλάχιστον µίας εργάσιµης εβδοµάδας, στα µέσα ή περί τα µέσα του µήνα, καθώς και κατά τη διάρκεια
περιόδου µεγαλύτερης από µία εργάσιµη εβδοµάδα στην περίπτωση προϊόντων που είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν έντονες και ακανόνιστες µεταβολές τιµών µέσα στον ίδιο µήνα. Τα ελάχιστα αυτά πρότυπα αντιπροσωπεύουν ένα συµβιβασµό µεταξύ, αφενός, της ανάγκης εναρµόνισης της τιµοληψίας στα κράτη µέλη και,
αφετέρου, του κόστους που θα συνεπαγόταν η αλλαγή των υφιστάµενων πρακτικών τιµοληψίας.
2. Ο όρος της πραγµατοποίησης τιµοληψίας «κατά τη διάρκεια περιόδου µεγαλύτερης από µία εργάσιµη
εβδοµάδα», προκειµένου για προϊόντα που παρουσιάζουν µεταβλητότητα τιµών, αφήνει στα κράτη µέλη κάποια
περιθώρια ως προς την εφαρµογή της υπό θεώρηση προτεινόµενης διάταξης. Ως εκ τούτου, δικαιολογείται εν
προκειµένω η εντατική παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας κατά την εφαρµογή του προτεινόµενου
κανονισµού.
3. Η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι ο προτεινόµενος κανονισµός δεν πρέπει να εµποδίζει την έκδοση προσωρινών Εν∆ΤΚ
ή Εν∆ΤΚ για ταχεία εκτίµηση, ούτε να επηρεάζει το τρέχον χρονοδιάγραµµα έκδοσης του Εν∆ΤΚ της ζώνης
του ευρώ.
4. Η ΕΚΤ συµφωνεί µε την προτεινόµενη έναρξη παραγωγής των αποτελεσµάτων του προτεινόµενου κανονισµού
τον Ιανουάριο του 2007, καθώς δεν αναµένονται συστηµικές επιδράσεις στις µετρηθείσες ετήσιες ή µηνιαίες
µεταβολές τιµών. Ως εκ τούτου, δεν αναµένεται ότι θα καταστεί αναγκαία η αναθεώρηση αναδροµικών στοιχείων.
Φρανκφούρτη, 27 Φεβρουαρίου 2006.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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