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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2020/1691
(2020. gada 25. septembris),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas
refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību
(ECB/2020/47)

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 3.1. panta pirmo
ievilkumu, kā arī 5.1., 12.1., 14.3. un 18.2. pantu,
tā kā:
(1)

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kuru pamatā esošie aktīvi ietver mājokļa hipotēkas vai kredītus maziem un
vidējiem uzņēmumiem vai abus šo aktīvu veidus un kuri neatbilst konkrētām prasībām, kas noteiktas Eiropas
Centrālās bankas Pamatnostādnes ECB/2014/31 (1) 3. panta 5. punktā, vairs nebūtu jāuzskata par atbilstošu
Eurosistēmas nodrošinājumu, ņemot vērā to, ka šī aktīvu kategorija nekad nav izmantota.

(2)

Gadījumos, kad Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (2) 154. panta 1. punkta
c) apakšpunktam neatbilstošas kredītprasības iekļautas papildu kredītprasību pūlā saskaņā ar Pamatnostādnes
ECB/2014/31 4. pantu, naudas sodu aprēķināšanas metode būtu jāgroza, lai izvairītos no nesamērīgu naudas sodu
piemērošanas.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Pamatnostādne ECB/2014/31,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants
Grozījumi
Pamatnostādni ECB/2014/31 groza šādi:
1) svītro 3. panta 5. punktu;
2) šādi groza 4. pantu:
a) ar šādu tekstu aizstāj 2. punkta pirmo teikumu:
“NCB, kuras nolemj pieņemt kredītprasības saskaņā ar 1. punktu, šim nolūkam nosaka atbilstības kritērijus un riska
kontroles pasākumus, precizējot atkāpes no Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) prasībām.”;
b) pievieno šādu punktu:
“5.
Ja nav izpildīts kāds no Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 154. panta 1. punkta c) apakšpunktā
minētajiem pienākumiem, naudas sodu aprēķināšanai saskaņā ar minētās pamatnostādnes VII pielikumu ņem vērā
visu to kredītprasību pūlā iekļauto kredītprasību vērtību summu, kuras neatbilst šādiem pienākumiem.”
(1) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2014/31 (2014. gada 9. jūlijs) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz
Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (OV L 240,
13.8.2014., 28. lpp.).
(2) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma
īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (ECB/2014/60) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).
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2. pants
Stāšanās spēkā un īstenošana
1.
Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālajām centrālajām
bankām.
2.
Dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atbilstu šīs
pamatnostādnes noteikumiem, un piemēro tos ar 2021. gada 1. janvāri. Tās ne vēlāk kā 2020. gada 6. novembrī informē
Eiropas Centrālo banku par dokumentiem un līdzekļiem, kas saistīti ar šiem pasākumiem.
3. pants
Adresāti
Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2020. gada 25. septembrī
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