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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/1974,
annettu 31 päivänä lokakuuta 2016,
toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU)
2016/810 (EKP/2016/10) muuttamisesta (EKP/2016/30)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen luetelmakohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen
3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18.1 artiklan toisen luetelmakohdan ja 34.1 artiklan toisen
luetelmakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Hintavakauden säilyttämistä koskevan tehtävänsä toteuttamiseksi Euroopan keskuspankin neuvosto hyväksyi
28 päivänä huhtikuuta 2016 päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) (1), jolla pyritään parantamaan entisestään
yksityisen sektorin luottoehtoja ja edistämään luotonantoa. Kyseisessä päätöksessä täsmennetään kesäkuun 2016
ja maaliskuun 2017 välisenä aikana neljännesvuosittain toteutettavien neljän kohdennetun pitempiaikaisen
rahoitusoperaation (TLTRO II) sarjan yksityiskohdat.

(2)

Jotta poistettaisiin EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO II -operaatioiden viitteellisen kalenterin osoittaman
määräajan, jonka kuluessa vastuulaitoksen on tehtävä ryhmän kokoonpanon muutosta koskeva hakemus, ja
päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) 3 artiklan 7 kohdan a alakohdassa mainitun ajanjakson välinen
epäjohdonmukaisuus, EKP:n neuvosto on päättänyt, että jos TLTRO II -ryhmän kokoonpanoa koskevia muutoksia
hyväksytään päätöksen (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti tai jos niitä
tapahtuu saman päätöksen 3 artiklan 6 kohdan b tai c alakohdan mukaisesti, vastuulaitos voi osallistua
TLTRO II -operaatioon TLTRO II -ryhmänsä uuden kokoonpanon perusteella sen jälkeen, kun se on saanut
kansalliselta keskuspankiltaan vahvistuksen TLTRO II -ryhmän uuden kokoonpanon hyväksymisestä.

(3)

Tämän vuoksi päätös (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutokset
Muutetaan päätös (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) seuraavasti:
1) Korvataan 3 artiklan 6 kohdan b alakohdan i alakohta seuraavasti:
”i) vastuulaitos hakee kansalliselta keskuspankiltaan hyväksynnän TLTRO II -ryhmän kokoonpanon muutokselle
EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO II -operaatioiden viitteellisen kalenterin mukaisesti;”
2) korvataan 3 artiklan 7 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) Sellaisten muutosten osalta, joihin sovelletaan 5 kohtaa tai 6 kohdan b tai c alakohtaa, vastuulaitos saa osallistua
TLTRO II -operaatioihin TLTRO II -ryhmänsä uuden kokoonpanon perusteella ensi kertaa vasta kun se on saanut
kansalliselta keskuspankiltaan vahvistuksen siitä, että TLTRO II -ryhmän uusi kokoonpano on hyväksytty; ja”.
(1) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/810, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten
rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2016/10) (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 107).
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2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2016.

Tehty Frankfurt am Mainissa 31 päivänä lokakuuta 2016.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

