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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/1974
ze dne 31. října 2016,
kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhé sérii cílených dlouhodobějších
refinančních operací (ECB/2016/30)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl.127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první
odrážku, článek 12.1, čl. 18.1 druhou odrážku a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V rámci plnění svého mandátu v oblasti cenové stability a s cílem dále uvolnit úvěrové podmínky pro soukromý
sektor a podpořit tvorbu úvěrů Rada guvernérů dne 28. dubna 2016 přijala rozhodnutí Evropské centrální banky
(EU) 2016/810 (ECB/2016/10) (1). Uvedené rozhodnutí stanoví podrobnosti týkající se série čtyř cílených dlouho
dobějších refinančních operací (TLTRO-II), které jsou prováděny ve čtvrtletních intervalech od června 2016 do
března 2017.

(2)

S cílem odstranit nesoulad mezi termínem, do kterého mají vedoucí instituce podat žádost o změnu ve složení
skupiny TLTRO-II, jak je uveden v indikativním kalendáři operací TLTRO-II zveřejněném na internetových
stránkách ECB, a lhůtou uvedenou v čl. 3 odst. 7 písm. a) rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) Rada
guvernérů rozhodla, že pokud jsou změny ve složení skupiny TLTRO-II akceptovány v souladu s čl. 3 odst. 5
rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10), nebo pokud k nim dojde v souladu s čl. 3 odst. 6 písm. b) nebo c)
uvedeného rozhodnutí, může se vedoucí instituce účastnit operace TLTRO-II v novém složení své skupiny
TLTRO-II poté, co obdrží potvrzení od své národní centrální banky, že nové složení skupiny TLTRO-II bylo
uznáno.

(3)

Rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změny
Rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) se mění takto:
1. V čl. 3 odst. 6 písm. b) se odrážka i) nahrazuje tímto:
„i) vedoucí instituce požádá svou národní centrální banku o uznání změny ve složení skupiny TLTRO-II v souladu
s indikativním kalendářem operací TLTRO-II zveřejněným na internetových stránkách ECB;“;
2. V čl. 3 odst. 7 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) pokud jde o změny ve smyslu odstavce 5, odst. 6 písm. b) nebo odst. 6 písm. c), vedoucí instituce se může
účastnit operace TLTRO-II v novém složení své skupiny TLTRO-II až poté, co obdrží potvrzení od své národní
centrální banky, že nové složení skupiny TLTRO-II bylo uznáno; a“.
(1) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/810 ze dne 28. dubna 2016 o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních
operací (ECB/2016/10) (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 107).
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Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 31. října 2016.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 31. října 2016.
Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

