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Įžanga ir teisinis pagrindas
2015 m. balandžio 28 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Komisijos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiū
lymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsa
mias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų
indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2214/96 (1) (toliau – pasiūlytas
reglamentas).
ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir
282 straipsnio 5 dalimi. Pasiūlytas reglamentas priskirtinas ECB kompetencijos sritims, nes yra susijęs su suderinto var
totojų kainų indekso (SVKI) baziniu laikotarpiu. Šis indeksas yra vienas pagrindinių rodiklių ECB siekiant savo pagrindi
nio tikslo – palaikyti kainų stabilumą euro zonoje, kaip nustatyta Sutarties 127 straipsnio 1 dalyje ir Europos centrinių
bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 2 straipsnio pirmajame sakinyje. Vadovaudamasi Europos Centrinio
Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.
1. Bendros pastabos
1.1. ECB pritaria pasiūlyto reglamento tikslui – atnaujinti SVKI bazinį laikotarpį, siekiant užtikrinti, kad gauti indeksai
būtų palyginami ir tinkami. SVKI su tinkamai nustatytais baziniais laikotarpiais yra svarbūs rodikliai pinigų politikos
kontekste. Pagrįsti pinigų politikos sprendimai priklauso nuo patikimos ir naujausios SVKI statistikos. Tai taip pat
padeda vykdyti Eurosistemos uždavinius finansinio stabilumo srityje.
1.2. ECB pažymi, kad pareiga konsultuotis grindžiama ne tik Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 (2) 5 straipsnio
3 dalimi, bet ir pirmiau nurodytomis Sutarties nuostatomis. ECB pakartoja savo neseniai pateiktą pasiūlymą, kad siū
lomo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Reglamen
tas (EB) Nr. 2494/95 (3), 2 konstatuojamoji dalis turėtų atspindėti pareigą konsultuotis su ECB dėl bet kokių teisės aktų,
patenkančių į SVKI sistemą (4).
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