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PAMATNOSTĀDNES
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2012. gada 10. oktobris),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas
refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību
(ECB/2012/23)
(2012/641/ES)
Padome nolēmusi uz pagaidu laiku paplašināt kritērijus,
kas nosaka aktīvu atbilstību, kurus var izmantot kā
nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operā
cijās, pieņemot tirgojamus parāda instrumentus sterliņu
mārciņās, jenās vai ASV dolāros kā atbilstošus aktīvus
monetārās politikas operācijām. Šādiem tirgojamiem
parāda instrumentiem jāpiemēro novērtējuma diskonti,
kas atspoguļo attiecīgu maiņas kursu vēsturiskās svārstī
bas.

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 12.1. pantu un 14.3.
pantu saistībā ar 3.1. panta pirmo ievilkumu un 18.2. pantu,
(4)

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtu 18.1. pantu Eiropas Centrālā
banka (ECB) un to dalībvalstu nacionālās centrālās
bankas, kuru valūta ir euro (turpmāk – “NCB”), var
veikt kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus
dalībniekiem, aizdodot pret atbilstošu nodrošinājumu.
Kritēriji, kas nosaka nodrošinājuma atbilstību Eurosis
tēmas monetārās politikas operācijām, noteikti I pieli
kumā 2011. gada 20. septembra Pamatnostādnei
ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas
instrumentiem un procedūrām (1). Papildu pagaidu pasā
kumi attiecībā uz nodrošinājuma atbilstību noteikti
2012. gada 2. augusta Pamatnostādnē ECB/2012/18
par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosis
tēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbil
stību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (2).

Saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma
1.6. sadaļu ECB Padome jebkurā laikā var mainīt Eurosis
tēmas monetārās politikas operāciju instrumentus, nosa
cījumus, kritērijus un procedūras. Turklāt saskaņā ar
6.3.1. sadaļu Eurosistēma patur sev tiesības noteikt, vai
kāda emisija, emitents, debitors vai garantijas devējs
atbilst augstu kredītstandartu prasībām, pamatojoties uz
jebkādu informāciju, ko tā varētu uzskatīt par būtisku.

Lai uzlabotu likviditātes nodrošināšanu Eurosistēmas
monetārās politikas operāciju darījumu partneriem, ECB

(1) OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.
(2) OV L 218, 15.8.2012., 20. lpp.

Šie papildu pasākumi jāpiemēro pagaidām, līdz brīdim,
kad ECB Padome nolems, ka tie vairs nav nepieciešami
pienācīga monetārās politikas transmisijas mehānisma
nodrošināšanai. Tādēļ tie jāievieš ar grozījuma Pamatnos
tādnē ECB/2012/18 palīdzību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants
Grozījumi
Pamatnostādni ECB/2012/18 groza šādi:
1) ar šādu pantu aizstāj 1. pantu:
“1. pants
Papildu pasākumi attiecībā uz refinansēšanas operācijām
un atbilstošu nodrošinājumu
1.
Šajā pamatnostādnē noteiktos, 2. punktā sīkāk izklās
tītos Eurosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanas
noteikumus un nodrošinājuma atbilstības kritērijus piemēro,
ņemot vērā Pamatnostādni ECB/2011/14.
2.
Nodrošinājumam ārvalstu valūtā piemēro tikai šīs
pamatnostādnes 3., 5. un 5.a pantu.
3.
Jebkuru pretrunu gadījumā starp šo pamatnostādni un
Pamatnostādni ECB/2011/14, kā to nacionālajā līmenī ievie
sušas NCB, noteicošā ir šī pamatnostādne. NCB turpina
piemērot visus Pamatnostādnes ECB/2011/14 noteikumus
bez izmaiņām, ja vien šajā pamatnostādnē nav noteikts
citādi.”;
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3. pants

2) iekļauj šādu 5.a pantu:

Stāšanās spēkā

“5.a pants
Noteiktu aktīvu sterliņu mārciņās, jenās vai ASV dolāros
kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana
1.
Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.2.1. sadaļā
aprakstītie tirgojamie parāda instrumenti, ja tie ir sterliņu
mārciņās, jenās vai ASV dolāros, ir atbilstošs nodrošinājums
Eurosistēmas monetārās politikas operācijām ar nosacījumu,
ka: a) tie emitēti un tiek turēti / par tiem veic norēķinus euro
zonā; b) to emitents reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonā, un
tie atbilst visiem citiem Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pieli
kuma 6.2.1. sadaļā iekļautajiem atbilstības kritērijiem.
2.
Eurosistēma šiem tirgojamiem parāda instrumentiem
piemēro šādus novērtējuma diskontus: a) 16 % diskontu aktī
viem sterliņu mārciņās vai ASV dolāros un b) 26 % diskontu
aktīviem jenās.”

1.
Šī pamatnostādne stājas spēkā divas dienas pēc tās
pieņemšanas.

2.
Pamatnostādnes 1. pantu piemēro no 2012. gada
9. novembra.
4. pants
Adresāti
Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām
bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 10. oktobrī
2. pants
Pārbaude
Ne vēlāk kā 2012. gada 26. oktobrī NCB nosūta ECB sīku
pārskatu par dokumentiem un līdzekļiem, ar kuru palīdzību
tās plāno panākt atbilstību šai pamatnostādnei.

ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
Mario DRAGHI

