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pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro
harmonizovaný index spotřebitelských cen
(CON/2015/18)
(2015/C 209/02)
Úvod a právní základ
Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 28. dubna 2015 žádost Evropské komise o stanovisko k návrhu nařízení
Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1708/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen, a kterým se mění
nařízení (ES) č. 2214/96 (1) (dále jen „navrhované nařízení“).
Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské
unie. Navrhované nařízení spadá do oblasti působnosti ECB, jelikož se týká referenčního období pro harmonizovaný
index spotřebitelských cen (HISC). Tento index je klíčovým ukazatelem, který ECB používá při dosahování svého prvořa
dého cíle, kterým je udržování cenové stability v eurozóně, jak je uvedeno v čl. 127 odst. 1 Smlouvy a čl. 2 první větě
statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího
řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.
1. Obecné připomínky
1.1. ECB podporuje cíl navrhovaného nařízení, kterým je aktualizace referenčního období pro HISC s cílem zajistit,
aby byly výsledné indexy srovnatelné a relevantní. Harmonizované indexy spotřebitelských cen se správně vymezenými
referenčními obdobími jsou důležitými ukazateli v kontextu měnové politiky. Správná měnověpolitická rozhodnutí závi
sejí na spolehlivých a aktualizovaných statistikách HISC, které podporují úkoly Eurosystému v oblasti finanční stability.
1.2. ECB upozorňuje na to, že konzultační povinnost se zakládá nejen na čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 2494/95 (2), ale
též na výše uvedených ustanoveních Smlouvy. ECB zdůrazňuje své nedávné doporučení, že 2. bod odůvodnění navrho
vaného nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a o zrušení nařízení
(ES) č. 2494/95 (3) by měl zohlednit povinnost konzultovat ECB ke všem právním aktům spadajícím do rámce HISC (4).
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 1. června 2015.
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