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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/1312
(2019. gada 22. jūlijs),
ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) par ilgāka termiņa refinansēšanas
mērķoperāciju otro kopumu (ECB/2019/22)
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, 12.1. pantu, 18.1. panta otro ievilkumu un 34.1. panta otro ievilkumu,
ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas
monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (1),
tā kā:
(1)

Saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 1. panta 4. punktu ECB Padome jebkurā laikā var
mainīt Eurosistēmas monetārās politikas operāciju īstenošanas instrumentus, prasības, kritērijus un procedūras.

(2)

ECB Padome, īstenojot savu uzdevumu nodrošināt cenu stabilitāti un stiprināt monetārās politikas transmisiju,
turpinot stimulēt banku veikto nefinanšu privātā sektora kreditēšanu, 2016. gada 28. aprīlī pieņēma Eiropas
Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) (2). Šajā lēmumā paredzēts laikposmā no 2016. gada
jūnija līdz 2017. gada martam veikt ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu (ITRMO II).

(3)

ECB Padome 2019. gada 7. martā nolēma veikt jaunu septiņu ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju
(ITRMO III) kopumu, lai palīdzētu saglabāt labvēlīgus banku kreditēšanas nosacījumus un atbalstītu stimulējošas
monetārās politikas nostāju dalībvalstīs, kuru valūta ir euro. Noteikumi attiecībā uz ITRMO III tiks noteikti
atsevišķā lēmumā.

(4)

Lai sekmētu pieteikuma limita aprēķināšanu ITRMO III, kā arī ņemot vērā tādu summu iespējamo brīvprātīgo
pirmstermiņa atmaksu, kuru aizņemšanās notikusi ITRMO II ietvaros, nepieciešams grozīt pirmstermiņa atmaksas
paziņošanas periodu.

(5)

Lai dotu kredītiestādēm pietiekami daudz laika, kas tām nepieciešams, lai sagatavotos pirmajai ITRMO III, šim
lēmumam būtu jāstājas spēkā bez liekas kavēšanās.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums (ES) 2016/810 (ECB/2016/10),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Grozījumi
Lēmuma (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) 6. panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:
“3.
Lai izmantotu pirmstermiņa atmaksas procedūru, vismaz divas nedēļas pirms šādas pirmstermiņa atmaksas
datuma dalībnieks informē attiecīgo NCB par to, ka tas vēlas veikt atmaksu pirmstermiņa atmaksas datumā,
izmantojot pirmstermiņa atmaksas procedūru.
(1) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma
īstenošanu (ECB/2014/60) (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).
(2) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/810 (2016. gada 28. aprīlis) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu
(ECB/2016/10) (OV L 132, 21.5.2016., 107. lpp.).
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4. Šā panta 3. punktā minētais paziņojums attiecīgajam dalībniekam kļūst saistošs divas nedēļas pirms tajā
norādītā pirmstermiņa atmaksas datuma. Ja dalībnieks līdz noteiktajam pirmstermiņa atmaksas datumam nav pilnībā
vai daļēji norēķinājies par summu, kas jāmaksā saskaņā ar pirmstermiņa atmaksas procedūru, tam var tikt uzlikts
naudas sods. Piemērojamo naudas sodu aprēķina saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60)
VII pielikumu, un tas atbilst naudas sodam, ko piemēro, ja netiek pildīti pienākumi pienācīgi nodrošināt un
norēķināties par summu, kura darījuma partnerim piešķirta attiecībā uz reversajiem darījumiem monetārās politikas
mērķiem. Naudas soda piemērošana neierobežo NCB tiesības izmantot saistību neizpildes gadījumam noteiktos
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kā paredzēts Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 166. pantā.”
2. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā 2019. gada 3. augustā.

Frankfurtē pie Mainas, 2019. gada 22. jūlijā
ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
Mario DRAGHI

