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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1375/2014
af 10. december 2014
om ændring af forordning (EU) nr. 1071/2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren
(monetære finansielle institutioner) (ECB/2013/33)
(ECB/2014/51)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig arti
kel 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks
indsamling af statistisk information (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anven
delse af mindstereserver (2), særlig artikel 6, stk. 4,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 19.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank foreskriver,
at Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) kan udfærdige regler om beregning og fastsættelse af de
krævede mindstereserver. Nærmere detaljer om anvendelsen af mindstereserverne er fastsat i Den Europæiske
Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (3).

(2)

Styrelsesrådet besluttede den 3. juli 2014 at ændre hyppigheden af afholdelsen af sine pengepolitiske møder fra
en fire ugers-cyklus til en seks ugers-cyklus fra den 1. januar 2015 og at forlænge reservekravsperioden tilsva
rende fra fire til seks uger.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) er reservekravsperioden den periode, for hvilken det
beregnes om reservekravene er overholdt, og i hvilken de pågældende mindstereserver skal holdes på reserve
konti.

(4)

Ændringen i længden af reservekravsperioderne har ingen indvirkning på beregningen af den mængde af mind
stereserver, der skal opfyldes i løbet af en reservekravsperiode for institutter, der er underlagt fulde indberetnings
krav i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (4). Sådanne insti
tutter beregner som hidtil reservekravsgrundlaget for en given reservekravsperiode på grundlag af dataene i
henhold til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), som vedrører måneden to måneder forud for den
måned, i hvilken reservekravsperioden starter. Dog har ændringen af længden af reservekravsperioderne en
indvirkning på beregningen af mængden af mindstereserver for institutter, der indberetter data kvartalsvis i
henhold til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), da kvartalsperioden nu vil omfatte to reservekravspe
rioder.

(5)

Forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

(1) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.
(2) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 1.
(3) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelsen af mindstereserver (ECB/2003/9)
(EUT L 250 af 2.10.2003, s. 10).
(4) Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 af 24. september 2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren
(monetære finansielle institutioner) (ECB/2013/33) (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 1).
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VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Ændring
Artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) erstattes af følgende:
»2. Dataene for haleinstitutternes reservekravsgrundlag for to reservekravsperioder baseres på data fra ultimo
kvartalet indsamlet af de nationale centralbanker inden for 28 arbejdsdage efter udgangen af det kvartal, som de
vedrører.«
Artikel 2
Afsluttende bestemmelse
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. december 2014.
For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI

Formand for ECB

