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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2020/407
(2020. gada 16. marts),
ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu
(ECB/2020/13)

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, 12.1. pantu, 18.1. panta otro ievilkumu un 34.1. panta otro ievilkumu,
ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas
monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas Pamatnostādne) (ECB/2014/60) (1),
tā kā:
(1)

Saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 1. panta 4. punktu ECB Padome jebkurā laikā var mainīt
Eurosistēmas monetārās politikas operāciju īstenošanas instrumentus, prasības, kritērijus un procedūras.

(2)

Īstenojot savu uzdevumu nodrošināt cenu stabilitāti un lai palīdzētu saglabāt labvēlīgus banku kreditēšanas
nosacījumus un atbalstītu stimulējošas monetārās politikas nostāju dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, ECB Padome
2019. gada 22. jūlijā pieņēma Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) (2). Šajā lēmumā
paredzēts laikposmā no 2019. gada septembra līdz 2021. gada martam veikt ilgāka termiņa refinansēšanas
mērķoperāciju trešo kopumu (ITRMO III).

(3)

Lai atbalstītu banku aizdevumus tiem, kurus visvairāk skārusi koronavīrusa izraisītās slimības (COVID-19)
izplatīšanās, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, ECB Padome 2020. gada 12. martā nolēma mainīt trīs
ITRMO III parametrus, proti, palielināt aizņemšanās kvotu no 30% līdz 50%, grozīt maksimālo pieteikuma limitu
idividuālām ITRMO III un no 2021. gada septembra ITRMO III ietvaros aizņemtajām summām piedāvāt
pirmstermiņa atmaksas iespēju, sākot ar 12 nevis 24 mēnešiem pēc katras operācijas norēķina dienas.

(4)

Lai nekavējoties piemērotu koriģētos parametrus, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā bez kavēšanās.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Grozījumi
Lēmumu (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) groza šādi:
1) šādi groza 4. pantu:
a) ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:
“2.
Katra dalībnieka aizņemšanās kvota ir 50 % no tā kopējā atsauces atlikuma, no tā atskaitot visas summas,
kuras ITRMO III dalībnieks ir iepriekš aizņēmies ITRMO II ietvaros saskaņā ar Lēmumu (ES) 2016/810
(ECB/2016/10) un kuras ITRMO III norēķinu datumā joprojām nav atmaksātas, ņemot vērā jebkuru juridiski
saistošu paziņojumu par pirmstermiņa atmaksu, ko dalībnieks sniedzis saskaņā ar Lēmuma (ES) 2016/810
(ECB/2016/10) 6. pantu. Attiecīgie tehniskie aprēķini ir norādīti I pielikumā.”;
(1) OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.
(2) Eiropas Centrālās bankas 2019. gada 22. jūlija Lēmums (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo
kopumu (ECB/2019/21) (OV L 204, 2.8.2019., 100. lpp.).
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b) ar šādu punktu aizstāj 4. punktu:
“4.
Katra dalībnieka pieteikuma limits katrā ITRMO III ir dalībnieka aizņemšanās kvotas un to summu starpība,
kuras dalībnieks aizņēmies iepriekšējo ITRMO III ietvaros. Uzskatāms, ka šī summa ir katra dalībnieka maksimālais
pieteikuma limits, un tam piemēro noteikumus, kas saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60)
36. pantu ir piemērojami pieteikumiem, kuri pārsniedz maksimālo pieteikuma limitu. Attiecīgie tehniskie aprēķini
ir norādīti I pielikumā.”;
2) ar šādu punktu aizstāj 5.a panta 1. punktu:
“1.
No 2021. gada septembra, sākot ar 12 mēnešiem pēc katras ITRMO III norēķinu dienas, dalībniekiem ir iespēja
reizi ceturksnī pabeigt attiecīgās ITRMO III summas atmaksu vai samazināt šo summu pirms termiņa.”;
3) ar šādu daļu aizstāj I pielikuma 1. punkta trešo daļu:
"Aizņemšanās kvota ir 50 % no konkrētā dalībnieka atsauces atlikuma (*), no tā atskaitot visas summas, kuras ITRMO III
dalībnieks ir aizņēmies Lēmumā (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) paredzēto ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju
ietvaros (ITRMO II) un kuras attiecīgās ITRMO III norēķinu datumā joprojām nav atmaksātas, vai “nulle”, ja iznākums ir
negatīvs, t. i.:
attiecībā uz k = 1,…,7.
_____________
(*) Atsauces uz "dalībnieku" jāsaprot kā piemērojamas individuāliem dalībniekiem vai ITRMO III grupām. ";
4) ar šādu daļu aizstāj I pielikuma 1. punkta piekto daļu:
Katram dalībniekam katrā ITRMO III piemērojamais pieteikuma limits ir dalībnieka aizņemšanās kvotas BAk un to
summu starpība, kuras dalībnieks aizņēmies iepriekšējo ITRMO III ietvaros. Ja pieņem, ka
ir aizņēmumi, kurus
kāds dalībnieks saņēmis ITRMO III k, tad
, kur BLk ir šā dalībnieka pieteikuma limits operācijā k, ko nosaka
šādi:

attiecībā uz k = 2,…,7.”.
2. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā 2020. gada 17. martā.

Frankfurtē pie Mainas, 2020. gada 16. martā
ECB Padomes vārdā –
ECB prezidente
Christine LAGARDE

