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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/51

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1358/2011 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2011
που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων
αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9)
(ΕΚΤ/2011/26)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο
εξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 19.1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 19.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ορίζει ότι η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μπορεί να απαιτεί από
τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στα κράτη
μέλη να διατηρούν ελάχιστα αποθεματικά σε λογαριασμούς
τους στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες στα
πλαίσια των στόχων της νομισματικής πολιτικής και ότι οι
κανόνες υπολογισμού και προσδιορισμού των υποχρεωτικών
αυτών αποθεματικών μπορούν να ορίζονται με αποφάσεις
του διοικητικού συμβουλίου.

έκταση στην οποία εφαρμόζεται υπό κανονικές περιστάσεις
με σκοπό τη διαμόρφωση της κατεύθυνσης των συνθηκών
στην αγορά χρήματος, είναι αναγκαίο να μειωθεί ο συντελε
στής ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών σε 1 % προκει
μένου να ενισχυθεί η παροχή ρευστότητας σε αντισυμβαλ
λόμενους σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυ
στήματος. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9) θα πρέπει να τροποποιηθεί,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003
(ΕΚΤ/2003/9)
Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003
(ΕΚΤ/2003/9) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Σε κάθε άλλη υποχρέωση που περιλαμβάνεται στη βάση
των αποθεματικών εφαρμόζεται αναλογία 1 %.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

(2)

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά
με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών
(ΕΚΤ/2003/9) (1) καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες
οργανισμών που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχι
στων αποθεματικών και τους συντελεστές υποχρεωτικών ελά
χιστων αποθεματικών που εφαρμόζονται σε ορισμένες κατη
γορίες υποχρεώσεων.
Στις 8 Δεκεμβρίου 2011 το διοικητικό συμβούλιο αποφά
σισε τη λήψη πρόσθετων μέτρων ενισχυμένης πιστωτικής
στήριξης με σκοπό τη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων
και της ρευστότητας στην αγορά χρήματος στη ζώνη του
ευρώ. Επειδή το σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεμα
τικών της ΕΚΤ δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στην ίδια

(1) ΕΕ L 250 της 2.10.2003, σ. 10.

1.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2.
Το άρθρο 1 εφαρμόζεται από την περίοδο τήρησης που
αρχίζει στις 18 Ιανουαρίου 2012.

Φρανκφούρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011.
Για τo διοικητικό συμβoύλιo της ΕΚΤ
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

