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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1974 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 31 октомври 2016 година
за изменение на Решение (ЕС) 2016/810 (EЦБ/2016/10) относно втора поредица от целеви
дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2016/30)
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 има предвид, че:
(1)

На 28 април 2016 г., в стремежа си да изпълни задачата си да поддържа ценовата стабилност, да подобри още
условията за кредитиране на частния сектор и да стимулира създаването на кредити, Управителният съвет прие
Решение (ЕС) 2016/810 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/10) (1). В това решение са уредени условията
на поредица от четири целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЦДОР-II), които се извършват от юни
2016 г. до март 2017 г. на тримесечна база.

(2)

С цел да бъде преодоляна непоследователността между срока, в който водещите институции подават заявление за
промени в състава на групите за ЦДОР-II, посочен в указателния календар за ЦДОР-II, публикуван на уебсайта на
ЕЦБ, и срока, посочен в член 3, параграф 7, буква а) от Решение (ЕС) 2016/810 (ЕЦБ/2016/10), Управителният
съвет реши, че ако промените в състава на група за ЦДОР-II са приети в съответствие с член 3, параграф 5 от
Решение (ЕС) 2016/810 (ЕЦБ/2016/10) или настъпят в съответствие с член 3, параграф 6, буква б) или в) от
същото решение, водещата институция може да участва в ЦДОР-II въз основа на новия състав на групата ѝ за
ЦДОР-II, след като е получила потвърждение от националната си централна банка (НЦБ), че новият състав на
групата за ЦДОР-II е признат.

(3)

Поради това Решение (ЕС) 2016/810 (ЕЦБ/2016/10) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Изменения
Решение (ЕС) 2016/810 (ЕЦБ/2016/10) се изменя, както следва:
1. В член 3, параграф 6, буква б) подточка i) се заменя със следното:
„i) водещата институция подаде до своята НЦБ заявление за признаване на промяна в състава на групата за ЦДОР-II в
съответствие с указателния календар за ЦДОР-II, публикуван на уебсайта на ЕЦБ;“.
2. В член 3, параграф 7 буква а) се заменя със следното:
„а) във връзка с промените, по отношение на които се прилага параграф 5, параграф 6, буква б) или параграф 6,
буква в), водещата институция може да участва в ЦДОР-II въз основа на новия състав на групата ѝ за ЦДОР-II само
след като е получила потвърждение от своята НЦБ, че новият състав на групата за ЦДОР-II е признат; и“.
(1) Решение (ЕС) 2016/810 на Европейската централна банка от 28 април 2016 г. относно втора поредица от целеви дългосрочни операции
по рефинансиране (ЕЦБ/2016/10) (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 107).
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Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила на 31 октомври 2016 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 31 октомври 2016 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

