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PAMATNOSTĀDNES
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2014. gada 5. jūnijs),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/9 par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu
pārvaldības operācijām
(ECB/2014/22)
(2014/339/ES)
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. un 14.3. pantu,
tā kā:
(1)

ECB Padome var dažkārt nolemt samazināt noguldījumu iespējas likmi, nosakot to zemāku par nulle procentu.

(2)

Gadījumā, ja noguldījumu iespējas likme tiek samazināta, attiecīgi ir nepieciešams pielāgot noteikumus, kas
attiecas uz atlīdzību par valdības noguldījumiem saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2014/9 (1)

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants
Grozījums
1.

Pamatnostādnes ECB/2014/9 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
“2.
Jebkurā kalendārajā dienā par noguldījumiem uz nakti un termiņnoguldījumiem, ko visas valdības veic NCB
un kuru kopsumma pārsniedz lielāko no tālāk minētajiem lielumiem: a) 200 milj. euro vai b) 0,04 % no tās dalīb
valsts iekšzemes kopprodukta, kurā atrodas NCB, tiek veikta atlīdzība, piemērojot nulle procenta likmi. Ja noguldī
jumu iespējas likme šajā dienā ir negatīva, tad piemēro procentu likmi, kas nav augstāka par noguldījumu iespējas
likmi. Uz šo noteikumu attiecas 11. pants, kuru piemēro vienīgi attiecībā uz atlikumu un NCB turēto termiņnoguldī
jumu atlikušo piemērojamo termiņu tajā kalendārajā dienā, kas ir pirms dienas, kurā ECB Padome nolemj pazemināt
noguldījumu iespējas likmi zem nulle procenta. Negatīva procentu likme nozīmē noguldītāja maksājuma pienākumu
pret attiecīgo NCB, tostarp šīs NCB tiesības attiecīgi debitēt atbilstošo valdības noguldījumu kontu.”

2.

Pamatnostādnes ECB/2014/9 5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
“3.
Valdības noguldījumiem, kas ir saistīti ar Eiropas Savienību/Starptautisko Valūtas fondu un ar citām salīdzi
nāmām finansiāla atbalsta programmām un kas tiek turēti kontos NCB, piemēro 1. punktā noteiktās atlīdzības
likmes vai nulle procenta likmi – atkarībā no tā, kura ir augstāka, bet tos neiekļauj aprēķinā saistībā ar 2. punktā
minēto maksimālo robežu.”

(1) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2014/9 (2014. gada 20. februāris) par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un
pasīvu pārvaldības operācijām (OV L 159, 28.5.2014., 56. lpp.).
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2. pants
Stāšanās spēkā un īstenošana
1.

Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.
NCB veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu atbilstību šai pamatnostādnei, un piemēro tos no 2014. gada
1. decembra. Tās ne vēlāk kā 2014. gada 31. oktobrī informē ECB par dokumentiem un līdzekļiem, kas saistīti ar šiem
pasākumiem.
3. pants
Adresāti
Šī pamatnostādne ir adresēta nacionālajām centrālajām bankām dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 5. jūnijā
ECB Padomes vārdā –
ECB prezidents
Mario DRAGHI

