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PAMATNOSTĀDNES
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2017/1362
(2017. gada 18. maijs),
ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma
īstenošanu (ECB/2017/12)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo
ievilkumu, 9.2. pantu, 12.1. pantu, 14.3. pantu, 18.2. pantu un 20. panta pirmo daļu,
tā kā:
(1)

Vienotas monetārās politikas īstenošanai jānosaka instrumenti un procedūras, kas jāizmanto Eurosistēmai, lai
šādu politiku īstenotu vienoti visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

(2)

ECB Padome 2017. gada 22. marta sanāksmē nolēma pilnveidot noteikumus, kurus Eurosistēmas monetārās
politikas darījumu partneru regulējuma kontekstā piemēro “likvidēšanas mērķa iestādēm, lai nodrošinātu
konsekventu attieksmi pret tām piekļuvē Eurosistēmas monetārās politikas operācijām. ECB Padome jo īpaši
uzskatīja par pienācīgu neļaut šajā pamatnostādnē definētajām likvidēšanas mērķa iestādēm piekļūt monetārās
politikas operācijām, jo šādu iestāžu darbības galvenais mērķis neatbilst to kredītiestāžu parastajai darbībai, kuras
ir monetārās politikas operāciju regulārie dalībnieki.”

(3)

ECB Padomes 2017. gada 22. martā pieņemtais lēmums caurredzamības un juridiskās skaidrības dēļ nekavējoties
jānosaka saistošā tiesību aktā, lai papildinātu Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2015/510
(ECB/2014/60) (1).

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne (ES) 2015/510 (ECB/2014/60),

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants
Grozījumi
Pamatnostādni (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) groza šādi:
1) pamatnostādnes 2. pantā iekļauj šādu 99.a) punktu:
“99.a) “likvidēšanas mērķa iestāde” ir privātā vai publiskā sektora īpašumā esoša iestāde: a) kuras galvenais mērķis ir
pakāpeniski atsavināt savus aktīvus un izbeigt savu darbību; vai b) kura ir finanšu sektora restrukturizācijas
un/vai noregulējuma atbalstam izveidota aktīvu pārvaldības un atsavināšanas iestāde, tostarp aktīvu
pārvaldības struktūra, kas radusies, noregulējuma darbības ietvaros piemērojot aktīvu nodalīšanas instrumentu
(1) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma
īstenošanu (ECB/2014/60) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).
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saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 806/2014 (*) 26. pantu vai nacionālajiem tiesību
aktiem, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES (**) 42. pantu.
(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus
noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam,
izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES)
Nr. 1093/2010 (OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.).
(**) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un
ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK
un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK,
2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)
Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).”;
2) pamatnostādnes 55.a panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“5.
Likvidēšanas mērķa iestāde nav atbilstoša piekļuvei Eurosistēmas monetārās politikas operācijām, izņemot
gadījumus, kuros tā līdz 2017. gada 22. martam ir atzīta par atbilstošu darījuma partneri dalībai Eurosistēmas
monetārās politikas operācijās. Šādos gadījumos tā turpina būt atbilstoša līdz 2021. gada 31. decembrim, un šajā
periodā tās piekļuve Eurosistēmas kredītoperācijām, kā definēts 2. panta 31. punktā, tiek ierobežota tajā vidējā
līmenī, kurā tā ir izmantojusi Eurosistēmas kredītoperācijas 12 mēnešu periodā līdz 2017. gada 22. martam, pastāvot
iespējai attiecīgos gadījumos šādu ierobežojumu aprēķināt un piemērot kopā vairākām likvidēšanas mērķa iestādēm,
kuras ietilpst vienā grupā. Pēc tam likvidēšanas mērķa iestāde vairs nav atbilstoša piekļuvei Eurosistēmas monetārās
politikas operācijām.”;
3) pamatnostādnes 158. pantā iekļauj šādu 3.a punktu:
“3.a
Ņemot vērā likvidēšanas mērķa iestādes, kuras neuzskata par atbilstošām saskaņā ar 55.a panta 5. punktu,
Eurosistēma piesardzības apsvērumu dēļ var uz laiku pārtraukt, ierobežot vai liegt tādu darījuma partneru
piedalīšanos monetārās politikas operācijās, kuri Eirosistēmas sniegtos līdzekļus likviditātes nodrošināšanai nodod
tālāk neatbilstošām likvidēšanas mērķa iestādēm.”
2. pants
Stāšanās spēkā un īstenošana
1.
Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo nacionālajām centrālajām bankām dalībvalstīs, kuru valūta ir
euro.
2.
Dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas veic visus vajadzīgos pasākumus, lai atbilstu šīs
pamatnostādnes noteikumiem, un piemēro tos no 2017. gada 21. jūlija. Tās vēlākais līdz 2017. gada 19. jūnijam
informē ECB par dokumentiem un līdzekļiem, kas attiecas uz šiem pasākumiem.
3. pants
Adresāti
Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2017. gada 18. maijā
ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
Mario DRAGHI

