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UREDBA (EU) br. 1358/2011 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 14. prosinca 2011.
o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1745/2003 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama
(ESB/2003/9)
(ESB/2011/26)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

drugim ugovornim stranama u operacijama monetarne
politike Eurosustava potrebno je smanjiti stopu pričuva na
1 %. Uredbu (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9) bi trebalo
stoga izmijeniti,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,
DONIJELO JE OVU UREDBU:

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i
Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”), a posebno njegov članak 19.1.,

budući da:

(1)

Člankom 19.1. Statuta ESSB-a predviđa se da Europska
središnja banka (ESB) može tražiti da kreditne institucije
s poslovnim nastanom u državama članicama drže minimalnu pričuvu na računima kod ESB-a i nacionalnih središnjih banaka u skladu s ciljevima monetarne politike te
da Upravno vijeće može utvrditi odredbe koje se odnose na
obračun i određivanje potrebnih minimalnih pričuva.

Članak 1.
Izmjena Uredbe (EZ) br. 1745/2003
(ESB/2003/9)

Članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9) zamjenjuje se sljedećim:

	„2. Stopa pričuva od 1 % primjenjuje se na sve ostale obveze
uključene u osnovicu za obračun pričuva.”

Članak 2.
Stupanje na snagu

(2)

(3)

Uredbom (EZ) br. 1745/2003 Europske središnje banke od
12. rujna 2003. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2003/9) (1) utvrđuju se, između ostalog, kategorije institucija na koje primjenjuju odredbe o obveznim
pričuvama i stope pričuva koje se primjenjuju na određene
kategorije obveza.

Upravno vijeće donijelo je 8. prosinca 2011. odluku o
dodatnim mjerama za pojačano poticanje kreditne aktivnosti kako bi poduprlo odobravanje bankovnih kredita i
likvidnost na tržištu novca u europodručju. Budući da sustav
minimalnih pričuva ESB-a ne treba primjenjivati u istoj mjeri
kao u uobičajenim okolnostima da bi se upravljalo uvjetima
na tržištu novca, radi poboljšanog osiguranja likvidnosti

(1) SL L 250, 2.10.2003., str. 10.

1. Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u
Službenom listu Europske unije.
2. Članak 1. primjenjuje se od razdoblja održavanja koje
počinje 18. siječnja 2012.
Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 14. prosinca 2011.

Za Upravno vijeće ESB-a
Predsjednik ESB-a
Mario DRAGHI

