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PAMATNOSTĀDNES
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2011. gada 25. augusts),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku
(ECB/2011/13)
(2011/525/ES)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1., 12.1. un 14.3.
pantu,

būtu jāprecizē terminu skaidrojums 2007. gada 1. augusta
Pamatnostādnē ECB/2007/9 par monetāro, finanšu
iestāžu un tirgu statistiku (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants
ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK)
Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic
Eiropas Centrālā banka (1),

Pamatnostādni ECB/2007/9 groza šādi:

1) ar šādu pantu aizstāj 5. pantu:

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2008. gada 19. decembra
Regulu (EK) Nr. 25/2009 par monetāro finanšu iestāžu nozares
bilanci (ECB/2008/32) (2),

“5. pants
Statistika par elektronisko naudu
a) Mēneša vai ceturkšņa statistikas ziņošanas prasības
attiecībā uz elektronisko naudu, ko emitējušas MFI,
kurām nav piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 8. panta
1. punktu Regulā (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32)

tā kā:

1. Z i ņ o š a n a s a p j o m s

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16.
septembra Direktīva 2009/110/EK par elektroniskās
naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsulta
tīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK
un Direktīva 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK
atcelšanu (3) elektroniskās naudas iestādēm vairs neno
saka kredītiestāžu statusu.

(2)

Tādēļ, lai nodrošinātu pienācīgu statistikas vākšanu par
elektronisko naudu, ir jāgroza tādas ziņošanas apjoms,
biežums un termiņi, kuru veic elektroniskās naudas
iestādes. Ar ziņošanas palīdzību būtu jo īpaši jānodrošina
visu to elektroniskās naudas emitentu visaptveroša uzrau
dzība, kuri nav kredītiestādes, neatkarīgi no tā, vai tie
atbilst “monetāro finanšu iestāžu” definīcijai. Turklāt

ECB sadarbībā ar NCB ik gadu nosaka elektroniskās naudas
sistēmu iezīmes Eiropas Savienībā, attiecīgās statistikas infor
mācijas pieejamību un ar to saistītās apkopošanas metodes.
NCB ziņo statistikas informāciju par elektronisko naudu, ko
emitējušas visas tās MFI, kurām nav piešķirts atbrīvojums
saskaņā ar 8. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 25/2009
(ECB/2008/32), ziņošanu veicot atbilstīgi posteņu sarakstam
1. tabulā, kas iekļauta šīs pamatnostādnes III pielikuma 2.
daļā.

2. Z i ņ o š a n a s b i e ž u m s u n t e r m i ņ i

(1) OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.
(2) OV L 15, 20.1.2009., 14. lpp.
(3) OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.

Mēneša vai ceturkšņa datus ziņo ECB vismaz divas reizes
gadā – līdz aprīļa pēdējai darba dienai (datus par laikposmu
līdz marta beigām) un oktobra pēdējai darba dienai (datus
par laikposmu līdz septembra beigām). Ja NCB šie dati ir
pieejami, tos var nosūtīt biežāk – ik mēnesi vai ceturksni
līdz pēdējai darba dienai nākamajā mēnesī pēc atsauces
perioda beigām. Ja datu nav, NCB atkarībā no iespējas
izmanto aprēķinus vai provizoriskos datus.
(4) OV L 341, 27.12.2007., 1. lpp.
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b) Gada statistikas ziņošanas prasības attiecībā uz elektro
nisko naudu, ko emitējušas visas tādas elektroniskās
naudas iestādes, kuras nav kredītiestādes, vai mazās
MFI, kurām piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 8. panta
1. punktu Regulā (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32)
1. Z i ņ o š a n a s a p j o m s
Ziņošana attiecas uz elektroniskās naudas iestādēm, kas
galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību, emitējot
elektronisko naudu, un tādējādi atbilst MFI definīcijai, kā
arī uz elektroniskās naudas iestādēm, kuras nav tādas, kas
galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību, emitējot
elektronisko naudu, un kuras tādējādi neatbilst MFI definī
cijai. Ziņošanas prasība attiecas arī uz mazajām MFI, kam
piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 8. panta 1. punktu Regulā
(EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32), neatkarīgi no tā, vai tās ir
kredītiestādes.
NCB ziņo statistikas informāciju atbilstīgi posteņu sarakstam
2. tabulā, kas ietverta šīs pamatnostādnes III pielikuma 2.
daļā. Datus par elektroniskās naudas emitentiem, kuri neat
bilst MFI definīcijai un uz kuriem tādēļ neattiecas regulārās
bilances posteņu statistikas ziņošanas prasības, ziņo, ciktāl
NCB var iegūt šādus datus no attiecīgajām uzraudzības
iestādēm vai citiem piemērotiem avotiem.
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2) pamatnostādnes III pielikumu groza saskaņā ar šīs pamatno
stādnes I pielikumu;

3) terminu skaidrojumu groza saskaņā ar šīs pamatnostādnes II
pielikumu.

2. pants
Stāšanās spēkā
Šī pamatnostādne stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publi
cēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants
Adresāti
Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām
bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 25. augustā

2. Z i ņ o š a n a s b i e ž u m s u n t e r m i ņ i
Sērijas ziņo ECB ik gadu līdz pēdējai darba dienai nākamajā
mēnesī pēc atsauces perioda beigām. Ja datu nav, NCB atka
rībā no iespējas izmanto aprēķinus vai provizoriskos datus.”;

ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
Jean-Claude TRICHET
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I PIELIKUMS
Pamatnostādnes III pielikuma 2. daļu aizstāj ar šādu tekstu:
“2. DAĻA
Statistika par elektronisko naudu
Pārējo MFI dati (krājumi)
1. tabula
Mēneša vai ceturkšņa statistikas ziņošanas prasības un procedūras, attiecībā uz kurām nav piešķirts
atbrīvojums saskaņā ar 8. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32)
BILANCES POSTEŅI

A. Iekšzemes

B. Citas iesaistītās
dalībvalstis

C. PP

D. Nav nošķirti

PASĪVI
9

Noguldījumi (visas valūtas)

9e

Noguldījumi – euro

9.1e

Uz nakti
tostarp elektroniskā nauda

9.1.1e Elektroniskā nauda uz elektro
niska informācijas nesēja bāzes
9.1.2e Elektroniskā nauda uz program
matūras bāzes
9x

Noguldījumi – ārvalstu valūtas

9.1x

Uz nakti
tostarp elektroniskā nauda

9.1.1x Elektroniskā nauda uz elektro
niska informācijas nesēja bāzes
9.1.2x Elektroniskā nauda uz program
matūras bāzes
Elektroniskās naudas kopsumma

2. tabula
Gada statistikas ziņošanas prasības attiecībā uz elektronisko naudu, ko emitējušas visas tās elektroniskās
naudas iestādes, kuras nav kredītiestādes
BILANCES POSTEŅI

Aktīvu/pasīvu kopsumma
tostarp elektroniskās naudas noguldījumi
(visas valūtas)”

A. Iekšzemes

B. Citas iesaistītās
dalībvalstis

C. PP

D. Nav nošķirti
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II PIELIKUMS
Terminu skaidrojumu groza šādi:
1) “e-naudas (e-money)” definīciju aizstāj ar šādu:
“Elektroniskā nauda (electronic money): ir elektroniskas, tostarp magnētiskas, ierīces atmiņā uzglabāta monetāra vērtība
prasījuma veidā pret emitentu, kuru emitē, saņemot naudas līdzekļus, lai veiktu maksājuma darījumu, un kuru kā
maksāšanas līdzekli pieņem fiziskas vai juridiskas personas, kas nav emitenti.”;
2) “e-naudas iestādes (e-money institution)” definīciju aizstāj ar šādu:
“Elektroniskās naudas iestāde (electronic money institution): ir juridiska persona, kurai piešķirta atļauja emitēt elektro
nisko naudu.”;
3) “līdzekļu (funds)” definīciju aizstāj ar šādu:
“Līdzekļi (funds): ir skaidrā nauda, nauda ieraksta veidā un elektroniskā nauda.”;
4) “naudas tirgus fondu (NTF) (Money Market Funds (MMFs))” definīciju aizstāj ar šādu:
“Naudas tirgus fondi (NTF) (Money Market Funds (MMFs)): definēti Regulas (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 1.a
pantā.”
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