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PAMATNOSTĀDNES
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2013. gada 28. novembris),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/5 par Eiropas Centrālās bankas ārvalstu valūtas rezerves
aktīvu pārvaldīšanu, ko veic nacionālās centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju
operācijām ar šiem aktīviem
(ECB/2013/45)
(2014/114/ES)
vai b) neveikt šādu pārvaldību vai apvienot šādu pārval
dību ar vienu vai vairākām citām euro zonas NCB.
Pamatnostādne ECB/2008/5 tomēr nepārprotami neno
saka, ka euro zonas NCB var lūgt ECB vai vienu vai
vairākas citas euro zonas NCB uzņemties tās vārdā
noteiktus ar šādu pārvaldību saistītus riskus.

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 127. panta 2. punkta trešo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtu 3.1. panta trešo ievilkumu un 12.1.
un 30.6. pantu,

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2008/5,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

tā kā:

1. pants
(1)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 30.1.
pantu nacionālās centrālās bankas dalībvalstīs, kuru
valūta ir euro (turpmāk – “euro zonas NCB”), nodod
Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ārējo rezervju aktīvus,
un ECB ir visas tiesības turēt un pārvaldīt tai pārvestās
rezerves.

(2)

Saskaņā ar ECBS Statūtu 9.2. un 12.1. pantu ECB var
veikt noteiktas darbības ar euro zonas NCB starpniecību,
kā arī izmantot euro zonas NCB noteiktu operāciju veik
šanai. Tādēļ ECB uzskata, ka euro zonas NCB jāpārvalda
ECB nodotās ārējās rezerves, darbojoties kā ECB aģen
tiem.

(3)

2008. gada 20. jūnija Pamatnostādne ECB/2008/5 par
Eiropas Centrālās bankas ārvalstu valūtas rezerves aktīvu
pārvaldīšanu, ko veic nacionālās centrālās bankas, un par
juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem (1),
nosaka, ka katra euro zonas NCB var: a) piedalīties ECB
nodoto ārējo rezervju aktīvu operacionālajā pārvaldībā;

(1) OV L 192, 19.7.2008., 63. lpp.

Grozījums
Pamatnostādnes ECB/2008/5 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.
Katrai euro zonas NCB ir tiesības piedalīties ECB
nodoto ārvalstu valūtas rezerves aktīvu operacionālajā pārval
dībā. Euro zonas NCB var nolemt: a) neveikt šādu pārvaldību
vai b) apvienot šādu pārvaldību ar vienu vai vairākām citām
euro zonas NCB. Ja euro zonas NCB nolemj nepiedalīties šādā
pārvaldīšanā, aktīvus, kurus būtu pārvaldījusi šī euro zonas
NCB, pārvalda citas euro zonas NCB. Ir iespējams arī euro
zonas NCB lūgums ECB vai citai euro zonas NCB uzņemties
noteiktus uzdevumus, tai pašai veicot citus uzdevumus, kas
saistīti ar ECB nodoto ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārval
dīšanu. ECB un attiecīgā euro zonas NCB var piekrist šādam
lūgumam vai to noraidīt.”

2. pants
Stāšanās spēkā
Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo euro zonas
NCB.

L 62/24

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3. pants
Adresāti
Šī pamatnostādne ir adresēta euro zonas NCB.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 28. novembrī
ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
Mario DRAGHI
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