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OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
tas- 27 ta’ Frar, 2006
dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 li jittratta l-kopertura temporali tal-ġbir talprezzijiet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur
(CON/2006/13)

Fl-24 ta’ Frar, 2006, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talba mill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea
għal opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli ddettaljati għallimplimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 tat-23 t’Ottubru, 1995, dwar l-indiċijiet
armonizzati tal-prezzijiet tal-konsumatur (‘ir-Regolament tal-HICP’)1 li jittratta l-kopertura temporali talġbir tal-prezzijiet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (‘ir-regolament propost’).
Il-kompetenza tal-BĊE li jagħti opinjoni hija bbażata fuq l-ewwel inċiż ta’ l-Artikolu 105(4) tat-Trattat li
jwaqqaf il-Komunita` Ewropea u l-Artikolu 5(3) tar-Regolament tal-HICP. Skond l-ewwel sentenza ta’ lArtikolu 17.5 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din lopinjoni.

1.

L-għan tar-regolament propost huwa li jistabbilixxi standards minimi għal perijodi tal-ġbir talprezzijiet f’kull xahar sabiex tittejjeb il-komparabilita` ta’ l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet talkonsumatur (HICPs) fl-Istati Membri, u l-kredibbilta` tal-HICP taż-żona ta’ l-euro. Minħabba li lperijodi tal-ġbir tal-prezzijiet ivarjaw fl-Istati Membri, għal xi elementi koperti bil-HICPs ilvarjazzjonijiet fuq żmien qasir tal-prezzijiet li jseħħu fi żmien ta’ xahar, jistgħu jwasslu għal
differenzi sinifikanti fl-istimi tal-varjazzjonijiet fil-prezzijiet. Il-BĊE jilqa’ r-regolament propost li
jeħtieġ li l-ġbir tal-prezzijiet iseħħ matul ta’ lanqas ġimgħa ta’ xogħol, fin-nofs jew qrib in-nofs
tax-xahar, u matul aktar minn ġimgħa ta’ xogħol għal prodotti li huma magħrufa li juru varjazzjoni
fil-prezz f’daqqa w irregolari fi żmien ta’ xahar. Dawn l-istandards minimi jirrappreżentaw
kompromess bejn il-ħtieġa għall-armonizzazzjoni tal-ġbir tal-prezzijiet fl-Istati Membri, min-naħa
’l waħda, u l-ispejjeż involuti biex jitbiddlu l-prattiċi eżistenti tal-ġbir tal-prezzijiet, min-naħa loħra.

2.

L-obbligu li dawk il-prodotti li juru prezzijiet instabbli għandhom jinġabru ‘fuq perijodu ta’ aktar
minn ġimgħa ta’ xogħol’, jagħti lill-Istati Membri ftit liberta` fl-implimentazzjoni ta’ din id-
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dispożizzjoni proposta. Hija għalhekk mistħoqqha osservazzjoni mill-qrib ta’ l-effettivita` ta’ limplimentazzjoni tar-regolament propost, f’dan ir-rigward.
3.

Il-BĊE jifhem li r-regolament propost m’għandux ifixkel il-komunikazzjoni tal-HICP proviżorju
jew l-istimi ta’ malajr tal-HICP, u m’għandux jaffettwa l-iskeda attwali ta’ komunikazzjoni talHICP taż-żona ta’ l-euro.

4.

Il-BĊE jaqbel ma' l-implimentazzjoni proposta minn Jannar 2007 ’il quddiem, ladarba l-ebda effetti
sistematiċi dwar varjazzjonijiet annwali jew ta’ kull xahar fil-prezzijiet, imkejla, m’huma
mistennija. Għalhekk mhuwiex mistenni li tkun meħtieġa r-reviżjoni tad-data preċedenti.

Magħmula fi Frankfurt am Main, fis-27 ta’ Frar, 2006.

Il-President tal-BĊE
Jean-Claude TRICHET
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