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Sissejuhatus ja õiguslik alus
Euroopa Keskpank (EKP) sai 28. aprillil 2015 Euroopa Komisjonilt taotluse esitada arvamus seoses ettepanekuga komis
joni määruse kohta, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse
(EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatluspe
rioodi suhtes ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96 (1) (edaspidi „ettepanek määruse kohta”).
EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel
5. Ettepandud määrus kuulub EKP pädevusvaldkonda, kuna see käsitleb ühtlustatud tarbijahinnaindeksi vaatlusperioodi.
See indeks on oluline näitaja, et EKP saavutaks euroala hinnastabiilsuse säilitamise esmase eesmärgi, mis on osutatud
aluslepingu artikli 127 lõikes 1 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklis 2. EKP
nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.
1. Üldised märkused
1.1. EKP toetab ettepandud määruse eesmärki ajakohastada ühtlustatud tarbijahinnaindeksi vaatlusperiood, et tagada
kujunevate indeksite võrreldavus ja asjakohasus. Ühtlustatud tarbijahinnaindeksid, mille vaatlusperiood on läbi mõeldud,
on olulised näitajad rahapoliitika kontekstis. Usaldusväärsed rahapoliitikaotsused sõltuvad usaldusväärsest ja ajakohasta
tud ühtlustatud tarbijahinnaindeksi statistikast, mis toetab eurosüsteemi ülesandeid finantsstabiilsuse valdkonnas.
1.2. EKP osutab, et konsulteerimiskohustuse aluseks ei ole mitte ainult määruse (EÜ) nr 2494/95 artikli 5 lõige 3, (2)
vaid ka eespool osutatud aluslepingu sätted. EKP kordab oma äsjast soovitust, et ettepandud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ)
nr 2494/95) (3) põhjenduses 2 kajastada kohustust konsulteerida EKPga seoses ühtlustatud tarbijahinnaindeksi raamis
tikku kuuluvate mis tahes õigusaktidega (4).
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