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Johdanto ja oikeusperusta
Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 28 päivänä huhtikuuta 2015 Euroopan komissiolta pyynnön antaa lausunto
ehdotuksesta yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi
yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta ja asetuksen (EY) N:o 2214/96 (1) muutta
misesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1708/2005 muuttamisesta (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).
EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja
282 artiklan 5 kohtaan. Ehdotettu asetus kuuluu EKP:n toimivaltaan, sillä se koskee yhdenmukaistetun kuluttajahintain
deksin (YKHI) viitejaksoa. Tämä indeksi on keskeinen indikaattori, jota EKP käyttää ensisijaisen tavoitteensa saavuttami
seksi eli hintavakauden ylläpitämiseksi euroalueella perussopimuksen 127 artiklan 1 kohdassa ja Euroopan keskuspank
kijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 2 artiklan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetulla tavalla. Tämän
lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen
mukaisesti.
1. Yleiset huomautukset
1.1 EKP kannattaa ehdotetun asetuksen tavoitetta päivittää YKHI:n viitejaksoja sen varmistamiseksi, että saadaan ver
tailukelpoisia ja relevantteja indeksejä. YKHI-tilastot tarkoituksenmukaisesti määritellyillä viitejaksoilla ovat tärkeitä indi
kaattoreita rahapolitiikan kannalta. Moitteettomat rahapoliittiset päätökset edellyttävät luotettavia ja ajankohtaisia YKHItilastoja, jotka tukevat rahoitusmarkkinoiden vakautta koskevien eurojärjestelmän tehtävien hoitamista.
1.2 EKP huomauttaa, että velvollisuus kuulla EKP:tä ei perustu ainoastaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 (2)
5 artiklan 3 kohtaan, vaan myös perussopimuksen edellä mainittuihin määräyksiin. EKP toistaa aikaisemman suosituk
sensa, jonka mukaan velvollisuus kuulla EKP:tä mistä tahansa YKHI-säädöksestä olisi mainittava yhdenmukaistetuista
kuluttajahintaindekseistä ja asetuksen (EY) N:o 2494/95 (3) kumoamisesta ehdotetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (4) johdanto-osan 2 kappaleessa.
Tehty Frankfurt am Mainissa 1 päivänä kesäkuuta 2015.
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