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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/811 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 28 април 2016 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2014/34 относно мерки по отношение на целеви дългосрочни
операции по рефинансиране (ЕЦБ/2016/11)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире
от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално член 3.1, първо тире, член 12.1, член 18.1, второ тире и член 34.1, второ тире от него,
като взе предвид Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането
на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (1),
като има предвид, че:
(1)

Съгласно член 1, параграф 4 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) Управителният съвет може по всяко време
да променя средствата, инструментите, изискванията, критериите и процедурите за изпълнение на операциите по
паричната политика на Евросистемата.

(2)

На 29 юли 2014 г. в стремежа си да изпълни задачата си да поддържа ценовата стабилност и в контекста на
мерките, насочени към усъвършенстване на функционирането на трансмисионния механизъм на паричната
политика чрез подпомагане на кредитирането на реалната икономика, Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/
2014/34 (2). В това решение се предвиди в продължение на две години да бъдат извършвани поредица целеви
дългосрочни операции по рефинансиране (ЦДОР).

(3)

На 10 март 2016 г., с цел да укрепи нерестриктивната позиция на паричната политика на ЕЦБ и за да засили
трансмисията на паричната политика чрез по-нататъшно стимулиране на кредитирането на банките на реалната
икономика, Управителният съвет реши да извърши нова поредица от четири целеви дългосрочни операции по
рефинансиране (ЦДОР-II). Условията за тези ЦДОР-II ще бъдат уредени в отделно решение. С цел да се даде
възможност на институциите да погасят заетите по ЦДОР суми и да заемат по ЦДОР-II, Управителният съвет реши
да въведе през юни 2016 г. допълнителна възможност за доброволно погасяване за всички непогасени ЦДОР.

(4)

Освен това Управителният съвет реши, че спрямо участниците, подали необходимите данни за изчисляване на
задължителното предсрочно погасяване през септември 2016 г., няма да се прилагат допълнителни задължения за
отчетност.

(5)

С цел на кредитните институции да се предостави достатъчно време да извършат оперативна подготовка за първата
ЦДОР-II, настоящото решение следва да влезе в сила своевременно.

(6)

Поради това Решение ЕЦБ/2014/34 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Изменения
Решение ЕЦБ/2014/34 се изменя, както следва:
1. Член 6 се заменя със следното:
„Член 6
Предсрочно погасяване
1.
Без да се засяга параграф 2, след изтичането на 24 месеца след всяка ЦДОР участниците имат възможността на
всеки шест месеца да прекратят ЦДОР или да намалят сумата по тях преди падежа. Датите за предсрочно погасяване
съвпадат с деня на сетълмента на основна операция по рефинансиране на Евросистемата съгласно определеното от
Евросистемата.
(1) ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3.
(2) Решение ЕЦБ/2014/34 от 29 юли 2014 г. относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ОВ L 258,
29.8.2014 г., стр. 11).
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2.
Участниците имат и възможността да прекратят ЦДОР или да намалят сумата по тях преди падежа на дата, която
съвпада с деня на сетълмента на първата ЦДОР, извършена съгласно Решение (ЕС) 2016/810 на Европейската
централна банка (ЕЦБ/2016/10) (*). За да се възползва от процедурата за предсрочно погасяване на тази първа дата за
предсрочно погасяване, участникът уведомява съответната НЦБ относно намерението си да извърши погасяване
съгласно процедурата за предсрочно погасяване на датата за предсрочно погасяване поне три седмици преди датата за
това предсрочно погасяване. Уведомлението става задължително за участника три седмици преди датата за предсрочно
погасяване, посочена в него. За избягване на съмнения допълнителната квота на заети средства, отпусната за тази
ЦДОР, която се извършва през юни 2016 г. и се изчислява съгласно член 4, параграф 3, се определя въз основа на
сумите, заети по време на ЦДОР, извършени от март 2015 г. насетне, без да се приспадат сумите, погасени на първата
дата за предсрочно погасяване.
3.
По отношение на всички други дати за погасяване, за да се възползва от процедурата за предсрочно погасяване,
участникът уведомява съответната НЦБ относно намерението си да извърши погасяване съгласно процедурата за
предсрочно погасяване на датата за предсрочно погасяване поне две седмици преди датата за това предсрочно
погасяване. Уведомлението става задължително за участника две седмици преди датата за предсрочно погасяване,
посочена в него.
4.
Ако до датата на погасяване участникът не плати изцяло или частично сумата, дължима съгласно процедурата за
предсрочно погасяване, може да му бъде наложенa имуществена санкция. Приложимата имуществена санкция се
изчислява в съответствие с приложение VII към Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/
2014/60) (**) и съответства на имуществената санкция, която се прилага за неизпълнение на задълженията за
адекватно обезпечаване и сетълмент на сумата, която е разпределена на контрагента по отношение на обратните сделки
за целите на паричната политика. Налагането на имуществена санкция не засяга правото на НЦБ да използва
средствата за правна защита в случай на неизпълнение, предвидени в член 166 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/
2014/60).
(*) Решение (ЕС) 2016/810 на Европейската централна банка от 28 април 2016 година относно втора поредица от
целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2016/10) (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 107).
(**) Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 година относно прилагането на
рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3).“
2. В член 7 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:
„1. Участниците в ЦДОР, чието общо допустимо нетно кредитиране през периода от 1 май 2014 г. до 30 април
2016 г. е под приложимия за тях референтен показател към 30 април 2016 г., са длъжни да погасят изцяло
първоначално и допълнително заетите от тях средства по ЦДОР на 28 септември 2016 г., освен ако Евросистемата
определи друга алтернативна дата. Приложение I съдържа техническите изчисления.
2.
Ако общият размер на заетите от един участник средства спрямо допълнителната му квота в ЦДОР, извършени
от март 2015 г. до юни 2016 г., надхвърля допълнителната квота, изчислена към референтния месец на разпределяне
април 2016 г., сумата на заетите в повече допълнителни средства е дължима на 28 септември 2016 г., освен ако
Евросистемата определи друга алтернативна дата. Приложение I съдържа техническите изчисления.“
3. В член 7 параграф 5 се заменя със следното:
„5. Ако до датата на погасяване участникът не плати изцяло или частично сумата, дължима съгласно процедурата
за задължително предсрочно погасяване, може да му бъде наложенa имуществена санкция. Приложимата имуществена
санкция се изчислява в съответствие с приложение VII към Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) и съответства на
имуществената санкция, която се прилага при неизпълнение на задълженията за адекватно обезпечаване и сетълмент
на сумата, която е разпределена на контрагента по отношение на обратните сделки за целите на паричната политика.
Налагането на имуществена санкция не засяга правото на НЦБ да използва средствата за правна защита в случай на
неизпълнение, предвидени в член 166 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).“
4. В член 8 параграф 4 се заменя със следното:
„4. Ако участва в ЦДОР и докато има непогасен кредит по ЦДОР, институцията е длъжна да предоставя попълнени
образци за отчитане на данни всяко тримесечие в съответствие с параграф 1 до момента, в който са подадени всички
данни, необходими за определяне на задължението за задължително погасяване съгласно член 7.“
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5. В член 8 параграф 8 се заменя със следното:
„8.
Освен ако е погасил всички непогасени суми по ЦДОР съгласно член 6, параграф 2, всеки участник е длъжен да
извършва годишна проверка за точност по отношение на данните, отчитани в съответствие с параграф 1. Тази
проверка, която може да бъде направена в контекста на годишния одит, може да се извърши от външен одитор.
Вместо да използват услугите на външен одитор, участниците могат да планират еквивалентни мерки, одобрени от
Евросистемата. НЦБ на участника се уведомява за резултата от проверката. В случай на участие в група за ЦДОР
резултатите се споделят с НЦБ на членовете на групата за ЦДОР. По искане на НЦБ на участника подробните
резултати от проверките, извършени съгласно настоящия параграф, се предоставят на тази НЦБ, а в случай на участие в
група впоследствие се споделят с НЦБ на членовете на групата за ЦДОР.“
Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила на 3 май 2016 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 28 април 2016 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

