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СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
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относно предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1708/2005 за
установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по
отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени
(CОN/2015/18)
(2015/C 209/02)
Въведение и правно основание
На 28 април 2015 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Европейската комисия за становище относно
предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1708/2005 на Комисията за установяване на
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за
хармонизирания индекс на потребителските цени и за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 (1) (наричан по-долу
„предложения регламент“).
ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функ
ционирането на Европейския съюз. Предложеният регламент попада в сферaтa на компетентност на ЕЦБ, тъй като се
отнася до референтния период за хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). Този индекс е един от клю
човите показатели за постигането от ЕЦБ на основната ѝ цел да поддържа ценова стабилност в еврозоната, както е посо
чено в член 127, параграф 1 от Договора и член 2, първо изречение от Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно първото изречение
от член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.
1. Общи забележки
1.1. ЕЦБ подкрепя целта на предложения регламент да бъде актуализиран референтният период за ХИПЦ, за да се
гарантира, че получените индекси са съпоставими и относими. ХИПЦ с ясно определени референтни периоди са важни
показатели в контекста на паричната политика. Обоснованите решения в областта на паричната политика зависят от
надеждната и актуализирана статистическа информация относно ХИПЦ, която подпомага задачите на Евросистемата
в областта на финансовата стабилност.
1.2. ЕЦБ отбелязва, че задължението за провеждане на консултация се основава не само на член 5, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 2494/95 (2), но и на горепосочените разпоредби от Договора. ЕЦБ отново подчертава скорошното си
предложение, че в съображение 2 от предложения регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизи
раните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 (3) следва да бъде отразено задълже
нието за провеждане на консултация с ЕЦБ относно правните актове, които са част от рамката на ХИПЦ (4).
Съставено във Франкфурт на Майн на 1 юни 2015 година.
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