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Bevezetés és jogalap
2015. április 28-án az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Közösségek Bizottságától azt a felkérést kapta, hogy
alkosson véleményt a harmonizált fogyasztói árindexek közös bázisidőszaka tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2214/96/EK rendelet módosításáról szóló
1708/2005/EK rendelet módosításáról szóló bizottsági rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: rendelet iránti
javaslat).
Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének
(4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul. A rendelet iránti javaslat az EKB hatáskörébe tartozik, mivel az
érinti a harmonizált fogyasztói árindexek referencia időszakait. Ez az index kiemelkedő fontossággal bír az EKB-nak
a Szerződés 127. cikkének (1) bekezdésének és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank
Alapokmánya 2. cikkének első mondatának alapján az árstabilitás euroövezetben való fenntartására irányuló elsődleges
célkitűzésével kapcsolatban Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban
a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.
1. Általános észrevételek
1.1. Az EKB támogatja a rendelet iránti javaslat célkitűzését a HICP bázisidőszakának abból a célból történő moderni
zálása területén, hogy a keletkező indexek összehasonlíthatók és relevánsak legyenek. A helyesen definiált bázisidősza
kokkal rendelkező HICP-k fontos mutatók a monetáris politika kontextusában. A megbízható monetáris politikai dönté
sek olyan megbízható és időszerű HICP-statisztikákon alapulnak, amelyek támogatják az eurorendszer feladatait a pénz
ügyi stabilitás területén.
1.2. Az EKB rámutat arra, hogy a konzultációs kötelezettség nem csak 2494/95/EK rendelet (2) 5. cikkének (3) bekez
désén, hanem a Szerződés fent említett rendelkezésein alapszik. Az EKB megerősíti, hogy a harmonizált fogyasztói árin
dexekről és a 2494/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslat (3) (2) preambulumbekezdésének utalnia kellene arra, hogy az EKB-val konzultációt kell folytatni a HICP jogi
keretrendszer alá tartozó bármely jogi aktusról (4).
Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. június 1-jén.
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Mario DRAGHI

(1)
(2)
(3)
(4)

Ares(2015)1788320 – 28/04/2015.
A Tanács 1995. október 23-i 2494/95/EK rendelete a harmonizált fogyasztói árindexekről (HL L 257., 1995.10.27., 1. o.).
COM(2014) 0724 végleges és COM(2014) 0346 végleges.
Lásd a CON/2015/10/EKB vélemény 2.3. bekezdését.

