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Ievads un juridiskais pamats
Eiropas Centrālā banka (ECB) 2010. gada 8. februārī saņēma Latvijas Bankas lūgumu sniegt atzinumu
par Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumu grozījumu projektu (tālāk
tekstā – „tiesību akta projekts”).
ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta
4. punktu un 282. panta 5. punktu, kā arī Padomes 1998. gada 29. jūnija Lēmuma 98/415/EK par valstu
iestāžu apspriešanos ar Eiropas Centrālo banku par tiesību aktu projektiem1 2. panta 2. punktu, jo tiesību
akta projekts attiecas uz monetārās politikas instrumentiem dalībvalstī, kas nav ieviesusi euro. ECB
Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo
teikumu.

1.

Tiesību akta projekta mērķis

Tiesību akta projekta galvenais mērķis ir grozīt Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu
izmantošanas noteikumus (tālāk tekstā – „Noteikumi”), ieviešot pastāvīgo noguldījumu iespēju uz
septiņām dienām.

2.

Apsvērumi

2.1.

Atzinuma pieprasītāja iestāde informējusi ECB, ka tiesību akta projekts tiks pieņemts 2010. gada
11. martā. Atzinuma pieprasītāja iestāde acīmredzot izmanto Padomes Lēmuma 98/415/EK
3. panta 2. punktā noteikto izņēmumu, kas ārkārtējas steidzamības gadījumā ļauj samazināt
minimālo viena mēneša termiņu ECB atzinuma sniegšanai, un lūdz ECB sniegt atzinumu līdz
2010. gada 24. februārim. ECB tomēr aicina atzinuma pieprasītāju iestādi vērst uzmanību uz to, ka
Lēmuma 98/415/EK 4. panta otrais teikums norāda, ka ar ECB jāapspriežas tam piemērotā
likumdošanas procesa stadijā. Tas nozīmē, ka apspriešanās jārīko tādā likumdošanas procesa
posmā, lai ECB ir pietiekami daudz laika izvērtēt tiesību akta projektu un apstiprināt atzinumu tam
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nepieciešamajās valodās un lai attiecīgās valstu iestādes ECB atzinumu var ņemt vērā pirms tiesību
akta pieņemšanas.
2.2.

Lai gan dalībvalstis, kas nav ieviesušas euro, saglabā savas pilnvaras monetārās politikas jomā,
tomēr tām ir lietderīgi pakāpeniski panākt atbilstību ECB monetārās politikas īstenošanas darbības
principiem, lai šo valstu teritorijā darbojošās kredītiestādes varētu iepazīties ar prasībām, kas tiks
piemērotas, kad šīs dalībvalstis ieviesīs euro. Šāda pakāpeniska saskaņošana pirms euro ieviešanas
veicinās nacionālās centrālās bankas raitu integrāciju Eurosistēmā. Šajā kontekstā ECB aicina
Latvijas Banku pievērst uzmanību tam, ka noguldījumi uz septiņām dienām nav paredzēti ECB
monetārās politikas īstenošanas darbības principos, kuri paredz tikai noguldījumus uz nakti. Tādēļ
šāda noguldījumu iespēja uz septiņām dienām būs jāatceļ, vēlākais, Latvijai ieviešot euro. ECB
saprot, ka to iespējams izdarīt ātri.

2.3.

ECB arī iepriekš sniegusi atzinumus par Noteikumiem, kā arī citiem noteikumiem monetārās
politikas instrumentu jomā2. Savos atzinumos ECB uzsver nepieciešamību veikt turpmāku Latvijas
Bankas obligāto rezervju regulējuma un Eurosistēmas standartu saskaņošanu, un norāda, ka tad,
kad Latvija ieviesīs euro, rezervju prasības būs jāattiecina arī uz Latvijas krājaizdevu sabiedrībām.
ECB atzīmē, ka iepriekš paustie komentāri attiecībā uz Latvijas obligāto rezervju regulējumu ir
spēkā joprojām.

2.4.

ECB no tiesību akta projekta Paskaidrojuma raksta saprot, ka noguldījumu uz septiņām dienām
ieviešanas mērķis ir veicināt likviditātes pārvaldību, ņemot vērā likviditātes pārpalikuma
pieaugumu, kas saistīts ar Latvijas valsts kases jauno politiku savus līdzekļus pret latiem mainīt
tikai ārpus tirgus Latvijas Bankā. ECB uzsver to, ka ir svarīgi šos ārpus tirgus darījumus veikt
atbilstoši nosacījumiem tirgos tā, lai šie darījumi neradītu priekšrocības Latvijas valsts kasei un
pilnībā atbilstu Līguma 124. pantam.

Šo atzinumu publicēs ECB interneta lapā.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 23. februārī
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