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Inledning och rättslig grund
Den 28 april 2015 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska kommissionen om ett yttrande
över ett förslag till kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1708/2005 om
fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den
gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser, och om ändring av förordning (EG)
nr 2214/96 (1) (nedan kallat förslaget till förordning).
ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt. Förslaget till förordning faller inom ECB:s behörighetsområde eftersom det berör referensperioden för det
harmoniserade indexet över konsumentpriser (HIKP). Detta index är en nyckel-indikator för ECB:s huvudmål att
upprätthålla prisstabilitet i euroområdet, enligt vad som framgår av artikel 127.1 i fördraget samt av artikel 2 första
meningen i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. I enlighet med artikel 17.5 för
sta meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.
1. Allmänna kommentarer
1.1 ECB stöder syftet med förslaget till förordning, att uppdatera referensperioden för HIKP så att de resulterade
indexen är jämförbara och relevanta. Harmoniserade konsumentprisindex med väldefinierade referensperioder är viktiga
indikatorer för penningpolitiken. Bra penningpolitiska beslut är beroende av tillförlitlig och aktuell HIKP-statistik som
stöder Eurosystemets uppgifter inom området finansiell stabilitet.
1.2 ECB vill understryka att skyldigheten att höra ECB inte bara grundar sig på artikel 5.3 i rådets förordning (EG)
nr 2494/95 (2) utan även på de bestämmelser i fördraget som anges ovan. ECB upprepar sitt tidigare förslag att skäl 2
i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om
upphävande av förordning (EG) nr 2494/95 (3) bör spegla skyldigheten att höra ECB om alla rättsakter som berör
HIKP-ramverket (4).
Utfärdat i Frankfurt am Main den 1 juni 2015.
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