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EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA
MIŠLJENJE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 1. lipnja 2015.
o prijedlogu Uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1708/2005 o utvrđivanju detaljnih pravila
za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 vezano uz zajedničko referentno razdoblje indeksa za
harmoniziran indeks potrošačkih cijena.
(CON/2015/18)
(2015/C 209/02)
Uvod i pravna osnova
Europska središnja banka (ESB) zaprimila je 28. travnja 2015. zahtjev od Europske komisije za mišljenje o Prijedlogu
uredbe Komisije (EZ) br. 1708/2005 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 vezano
uz zajedničko referentno razdoblje indeksa za harmoniziran indeks potrošačkih cijena i o izmjeni Uredbe (EZ)
br. 2214/96 (1) (dalje u tekstu: „prijedlog uredbe”).
Nadležnost ESB-a za davanje mišljenja utemeljena je na članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5. Ugovora
o funkcioniranju Europske unije. Prijedlog uredbe je u nadležnosti ESB-a, budući da se odnosi na referentno razdoblje za
harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP). Ovaj indeks je ključni pokazatelj za postizanje glavnog cilja ESB-a,
održavanja stabilnosti cijena u europodručju, kao što je navedeno u članku 127. stavku 1. Ugovora i prvoj rečenici
članka 2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke Upravno vijeće donijelo je ovo
Mišljenje u skladu s prvom rečenicom članka 17. stavka 5. Poslovnika Europske središnje banke.
1. Opće napomene
1.1. ESB podržava cilj prijedloga uredbe koji se sastoji u ažuriranju referentnog razdoblja za HICP radi osiguranja da
su izračunani indeksi usporedivi i odgovarajući. Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena s jasno određenim referentnim
razdobljima su važni pokazatelji u kontekstu monetarne politike. Utemeljene odluke monetarne politike ovise
o pouzdanoj i ažuriranoj HIPC statistici, koja osigurava potporu zadaćama Eurosustava u području financijske
stabilnosti.
1.2. ESB ističe da dužnost savjetovanja nije utemeljena samo na članku 5. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ)
br. 2494/95 (2), već i na gore navedenim odredbama Ugovora. ESB ponovno ističe svoj nedavni prijedlog da bi uvodna
izjava 2. prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i o stavljanju
izvan snage Uredbe (EZ) br. 2494/95 (3) trebala odražavati obvezu savjetovanja s ESB-om o svim pravim aktima unutar
okvira HICP-a (4).
Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 1. lipnja 2015.
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