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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1974 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2016
που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/810 (ΕΚΤ/2016/10) σχετικά με τη δεύτερη σειρά στοχευμένων
πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2016/30)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη
περίπτωση,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση, το άρθρο 12.1, το άρθρο 18.1 δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 34.1 δεύτερη
περίπτωση,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 28 Απριλίου 2016 το διοικητικό συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2016/810 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ/2016/10) (1), ενεργώντας εντός των ορίων της αποστολής του για διατήρηση της σταθερότητας των
τιμών και με σκοπό την περαιτέρω χαλάρωση των όρων πιστοδότησης του ιδιωτικού τομέα και την τόνωση της
πιστωτικής επέκτασης. Η απόφαση αυτή καθορίζει τους όρους διενέργειας μιας σειράς τεσσάρων στοχευμένων πράξεων
πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-II) σε τριμηνιαία βάση για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο
του 2016 έως τον Μάρτιο του 2017.

(2)

Προκειμένου να αποκαταστήσει συγκεκριμένη ανακολουθία μεταξύ, αφενός, της προθεσμίας εντός την οποίας τα
επικεφαλής ιδρύματα αιτούνται την αναγνώριση μεταβολών στη σύνθεση του ομίλου ΣΠΠΜΑ-II σύμφωνα με το
ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα ΣΠΠΜΑ-II που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και, αφετέρου, της
προθεσμίας του άρθρου 3 παράγραφος 7 στοιχείο α) της απόφασης (ΕΕ) 2016/810 (ΕΚΤ/2016/10), το διοικητικό
συμβούλιο αποφάσισε ότι σε περίπτωση μεταβολών στη σύνθεση ομίλου ΣΠΠΜΑ-II οι οποίες γίνονται δεκτές σύμφωνα
με το άρθρο 3 παράγραφος 5 της ως άνω απόφασης ή λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6
στοιχείο β) ή γ) αυτής, το επικεφαλής ίδρυμα μπορεί να συμμετέχει σε ΣΠΠΜΑ-II με βάση τη νέα σύνθεση του ομίλου
ΣΠΠΜΑ-II μόνον αφού λάβει από την οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) επιβεβαίωση ότι η νέα αυτή σύνθεση έχει
αναγνωριστεί.

(3)

Ως εκ τούτου, η απόφαση (ΕΕ) 2016/810 (ΕΚΤ/2016/10) θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Η απόφαση (ΕΕ) 2016/810 (ΕΚΤ/2016/10) τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 στοιχείο β) το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«i) το επικεφαλής ίδρυμα υποβάλλει στην οικεία ΕθνΚΤ αίτηση για αναγνώριση της μεταβολής στη σύνθεση του
ομίλου ΣΠΠΜΑ-II σύμφωνα με το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα ΣΠΠΜΑ-II που δημοσιεύεται στον δικτυακό
τόπο της ΕΚΤ·».
2) Στο άρθρο 3 παράγραφος 7 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) όσον αφορά μεταβολές στις οποίες έχει εφαρμογή η παράγραφος 5 ή η παράγραφος 6 στοιχείο β) ή στοιχείο γ), το
επικεφαλής ίδρυμα μπορεί να συμμετέχει σε ΣΠΠΜΑ-II με βάση τη νέα σύνθεση του ομίλου ΣΠΠΜΑ-II μόνον αφού
λάβει από την οικεία ΕθνΚΤ επιβεβαίωση ότι η νέα αυτή σύνθεση έχει αναγνωριστεί· και».
(1) Απόφαση (ΕΕ) 2016/810 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη δεύτερη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2016/10) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 107).
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 31η Οκτωβρίου 2016.

Φρανκφούρτη, 31 Οκτωβρίου 2016.
Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

