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EVROPSKA CENTRALNA BANKA
MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 1. junija 2015
o predlogu uredbe Komisije o spremembah Uredbe (ES) št. 1708/2005 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja
za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin
(CON/2015/18)
(2015/C 209/02)
Uvod in pravna podlaga
Evropska centralna banka (ECB) je 28. aprila 2015 prejela zahtevo Evropske komisije za mnenje o predlogu Uredbe
Komisije o spremembah Uredbe Komisije (ES) št. 1708/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin in
o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96 (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba).
Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Predlagana
uredba spada na področje pristojnosti ECB, saj se nanaša na referenčno obdobje za harmonizirani indeks cen življenj
skih potrebščin (HICP). Ta indeks je ključni kazalnik za doseganje poglavitnega cilja ECB, ki je ohranjanje stabilnosti cen
v euroobmočju, kot je navedeno v členu 127(1) Pogodbe in prvem stavku člena 2 Statuta Evropskega sistema centralnih
bank in Evropske centralne banke. V skladu s prvim stavkom člena 17.5. Poslovnika Evropske centralne banke je to
mnenje sprejel Svet ECB.
1. Splošne pripombe
1.1 ECB podpira cilj predlagane uredbe, da se posodobi referenčno obdobje za HICP, s čimer bi se zagotovilo, da so
izračunani indeksi primerljivi in relevantni. HICP z dobro opredeljenimi referenčnimi obdobji so pomembni kazalniki
v kontekstu denarne politike. Pravilnost odločitev v zvezi z denarno politiko je odvisna od zanesljive in posodobljene
statistike o HICP, ki podpira naloge Eurosistema na področju finančne stabilnosti.
1.2 ECB izpostavlja, da dolžnost posvetovanja ne izhaja le iz člena 5(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 (2), ampak tudi
iz zgoraj navedenih določb Pogodbe. ECB ponovno poudarja svoj nedavni predlog, da se v uvodni izjavi 2 v predlogu
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 2494/95 (3) odrazi dolžnost posvetovanja z ECB o katerih koli pravnih aktih v okviru za HICP (4).
V Frankfurtu na Majni, 1. junija 2015
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