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ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) NR 1358/2011
z dnia 14 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych
(EBC/2003/9)
(EBC/2011/26)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

okolicznościach, wzmożenie dostarczania płynności
kontrahentom operacji polityki pieniężnej Eurosystemu
wymaga zmniejszenia stopy rezerwy do 1 %. Należy
zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr
1745/2003 (EBC/2003/9),

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem
ESBC”), w szczególności art. 19 ust. 1,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9)

(1)

Art. 19 ust. 1 Statutu ESBC stanowi, że Europejski Bank
Centralny (EBC), realizując cele polityki pieniężnej, ma
prawo żądać od instytucji kredytowych ustanowionych
w państwach członkowskich utrzymywania rezerw
obowiązkowych na rachunkach w EBC i krajowych
bankach centralnych, oraz że zasady dotyczące obliczania
i określania wymaganych rezerw obowiązkowych mogą
być ustalane przez Radę Prezesów.

Artykuł 1
Art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9)
otrzymuje brzmienie:
„2.
Stopa rezerwy obowiązkowej 1 % ma zastosowanie do
wszystkich innych zobowiązań uwzględnionych w podstawie
naliczania rezerwy.”.
Artykuł 2
Wejście w życie

(2)

(3)

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE)
nr 1745/2003 z dnia 12 września 2003 r. dotyczące
stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (1)
określa między innymi kategorie instytucji podlegających
wymogom w zakresie rezerw obowiązkowych oraz stopy
rezerwy stosowane do poszczególnych kategorii
zobowiązań.

1.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dnia 8 grudnia 2011 r. Rada Prezesów zdecydowała
o podjęciu dodatkowych środków wzmożonej działal
ności kredytowej wspierających akcję kredytową banków
oraz płynność na rynku pieniężnym strefy euro. Jako że
nie ma potrzeby stosowania systemu rezerw
obowiązkowych EBC do kształtowania warunków na
rynku pieniężnym w takim zakresie, jak w normalnych

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 14 grudnia
2011 r.

(1) Dz.U. L 250 z 2.10.2003, s. 10.

2.
Art. 1 stosuje się od okresu utrzymywania rozpo
czynającego się dnia 18 stycznia 2012 r.
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