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Ievads un juridiskais pamats
Eiropas Centrālā banka (ECB) 2013. gada 21. maijā saņēma Latvijas Bankas lūgumu sniegt atzinumu par
a) "Kredītiestāžu obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumu" grozījumu projektu
(turpmāk – "noteikumu grozījumu projekts"), b) Krājaizdevu sabiedrību "Rezervju bāzes un prasību
aprēķina" sagatavošanas noteikumu projektu (turpmāk – "krājaizdevu sabiedrību noteikumu projekts") un
c) "Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumu projektu (turpmāk – "obligāto rezervju
noteikumu projekts") (turpmāk kopā – "noteikumu projekti").
ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktā
un 282. panta 5. punktā, 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. punktā, jo noteikumu
projekti attiecas uz monetārās politikas instrumentiem. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar
Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.

Noteikumu projektu mērķis

Noteikumu grozījumu projekts nosaka pārejas periodu kredītiestādēm, pagarinot rezervju izpildes pēdējo
periodu pirms euro ieviešanas Latvijā un ieviešot obligāto rezervju jaunu aprēķinu, kura pamatā ir
Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmā izmantotais aprēķins.
Krājaizdevu sabiedrību noteikumu projekts ievieš pārejas noteikumus krājaizdevu sabiedrību rezervju
bāzes aprēķināšanai un nosaka rezervju prasības sākotnējiem izpildes periodiem pēc euro ieviešanas
Latvijā.
Obligāto rezervju noteikumu projekts atcels abus iepriekš minētos noteikumus, ieviešot vienotus
noteikumus, kuros konsolidēti Latvijas tiesību akti attiecībā uz rezervju prasībām. Šie noteikumi stāsies
spēkā dienā, ar kuru Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Līguma 140. panta 2. punktu atcels Latvijai
piešķirto izņēmuma statusu.
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2.

Vispārīgi apsvērumi

2.1.

ECB atzinīgi vērtē pārmaiņas Latvijas tiesību aktos, kas, sagatavojoties euro ieviešanai Latvijā, tiks
veiktas saskaņā ar noteikumu projektiem. Līdz euro ieviešanai Latvijas Bankas kompetencē esošās
monetārās politikas ietvaros noteikumu projekti saskaņos pašreizējo Latvijas obligāto rezervju
sistēmu ar pēc euro ieviešanas piemērojamiem Eurosistēmas standartiem, uz kā nepieciešamību
norādīts iepriekšējos ECB atzinumos par Latvijas Bankas rezervju prasībām2.

2.2.

ECB uzskata, ka noteikumi, kas sagatavo rezervju prasību piemērošanu krājaizdevu sabiedrībām ir
savlaicīgi un atbilstoši. Šiem pagaidu tiesību aktiem jāpalīdz Latvijas iestādēm iepazīties ar
Eurosistēmas rezervju prasībām un jānodrošina vienmērīga pāreja uz Eurosistēmas obligāto
rezervju sistēmas prasību izpildi no dienas, kad atcels Latvijas izņēmuma statusu. Latvijai ieviešot
euro, tiks piemērots obligāto rezervju noteikumu projekts un obligātās rezerves tiks aprēķinātas un
paziņotas saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu ECB/2003/9 par obligāto rezervju
piemērošanu3.

2.3.

Turpmākajos mēnešos pēc tam, kad Padome pieņems lēmumu par Latvijas izņēmuma statusa
atcelšanu4, ECB var lemt par noteiktas kārtības ieviešanu pārejas periodā, kurā uz Latvijas
iestādēm sāks attiekties ECB obligāto rezervju sistēmas prasības. Paredzams, ka šī kārtība cita
starpā noteiks pārejas izpildes periodu iestādēm, kas atrodas Latvijā, un pārejas noteikumus citām
euro zonas iestādēm, uz kurām rezervju prasības attieksies, ņemot vērā to saistības pret Latvijas
iestādēm.

Šo atzinumu publicēs ECB interneta vietnē.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 2. jūlijā
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ECB apsvērumus par Latvijas pašreizējo obligāto rezervju sistēmu skatīt ECB Atzinumos CON/2006/11, CON/2008/89,
CON/2010/18, CON/2010/77 un CON/2012/16. Visi ECB atzinumi tiek publicēti ECB interneta vietnē
www.ecb.europa.eu.
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Sagaidāms, ka tas stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī.
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