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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2016/1974
2016 m. spalio 31 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) dėl antros tikslinių ilgesnės
trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2016/30)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies
pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,
kadangi:
(1)

2016 m. balandžio 28 d. Valdančioji taryba, vykdydama jai suteiktus kainų stabilumo įgaliojimus ir siekdama dar
palengvinti kredito sąlygas privačiame sektoriuje ir stimuliuoti kredito teikimą, priėmė Europos Centrinio Banko
sprendimą (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) (1). Šiame sprendime išsamiau nustatomos keturios tikslinių ilgesnės
trukmės refinansavimo operacijų (TITRO-II) serijos, vykdomos kartą per ketvirtį nuo 2016 m. birželio mėn. iki
2017 m. kovo mėn.;

(2)

siekdama pašalinti neatitikimą tarp termino, per kurį pagrindinės įstaigos turi kreiptis dėl TITRO-II grupės
sudėties pakeitimų, kaip nurodyta ECB interneto svetainėje paskelbtame TITRO-II informaciniame kalendoriuje, ir
Sprendimo (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) 3 straipsnio 7 dalies a punkte nurodyto laikotarpio, Valdančioji taryba
nusprendė, kad pripažinus TITRO-II grupės sudėties pakeitimus pagal Sprendimo (ES) 2016/810 (ECB/2016/10)
3 straipsnio 5 dalį arba jiems įvykus pagal to sprendimo 3 straipsnio 6 dalies b arba c punktą, pagrindinė įstaiga
kartu su naujos sudėties TITRO-II grupe gali dalyvauti TITRO-II gavusi savo nacionalinio centrinio banko (NCB)
patvirtinimą, kad TITRO-II grupės nauja sudėtis yra pripažinta;

(3)

todėl Sprendimas (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Sprendimas (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) iš dalies pakeičiamas taip:
1. 3 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktis pakeičiamas taip:
„i) pagrindinė įstaiga kreipiasi į savo NCB dėl pasikeitusios TLTRO grupės sudėties pripažinimo pagal ECB interneto
svetainėje paskelbtą TITRO-II informacinį kalendorių;“;
2. 3 straipsnio 7 dalies a punktas pakeičiamas taip:
„a) įvykus 5 dalyje, 6 dalies b punkte arba 6 dalies c punkte nurodytiems pokyčiams, pagrindinė įstaiga pirmą kartą
kartu su naujos sudėties TITRO-II grupe gali dalyvauti TITRO-II tik gavusi savo NCB patvirtinimą, kad
TITRO-II grupės nauja sudėtis yra pripažinta, ir“.
(1) 2016 m. balandžio 28 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/810 dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo
operacijų serijos (ECB/2016/10) (OL L 132, 2016 5 21, p. 107).
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2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. spalio 31 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. spalio 31 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

