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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/51

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 1358/2011/EU RENDELETE
(2011. december 14.)
a kötelező tartalék képzéséről szóló 1745/2003/EK (EKB/2003/9) rendelet módosításáról
(EKB/2011/26)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,

működtetni a pénzpiaci körülmények irányítása céljából,
az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben szer
ződő felek likviditásellátásának javítása érdekében a tarta
lékrátát 1 %-ra kell csökkenteni. Az 1745/2003/EK
(EKB/2003/9) rendeletet ezért módosítani kell,
ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER
Alapokmánya) és különösen annak 19.1. cikkére,

(2)

Az 1745/2003/EK (EKB/2003/9) rendelet módosítása
Az 1745/2003/EK (EKB/2003/9) rendelet 4. cikkének (2) bekez
dése helyébe a következő szöveg lép:

mivel:
(1)

1. cikk

A KBER Alapokmányának 19.1. cikke szerint az Európai
Központi Bank („EKB”) a monetáris politikai célok
megvalósítása érdekében megkövetelheti, hogy a tagálla
mokban létrehozott hitelintézetek kötelező tartalékot
tartsanak az EKB-ban és a nemzeti központi bankokban
lévő számláikon, valamint a kötelező tartalék kiszámítá
sára és meghatározására vonatkozó szabályokat a
Kormányzótanács állapíthatja meg.
A kötelező tartalék képzéséről szóló, 2003. szeptember
12-i 1745/2003/EK (EKB/2003/9) európai központi
banki rendelet (1) megállapítja többek között a tartalék
képzésre kötelezett intézmények kategóriáit és a kötele
zettségek egyes kategóriáira alkalmazandó tartalékrátákat.

„(2)
A tartalékalapban szereplő minden egyéb kötelezett
ségre 1 %-os tartalékráta vonatkozik.”
2. cikk
Hatálybalépés
(1)
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2)
Az 1. cikk a 2012. január 18-án kezdődő tartalékolási
időszaktól alkalmazandó.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. december 14-én.
(3)

2011. december 8-án a Kormányzótanács további hitel
bővítő intézkedéseket fogadott el a banki hitelezés és az
euroövezeti pénzpiac likviditásának támogatása érde
kében. Mivel az EKB kötelezőtartalék-rendszerét nem
kell feltétlenül a normál körülményekhez hasonlatosan

(1) HL L 250., 2003.10.2., 10. o.

az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

