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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/1974
(2016. gada 31. oktobris),
ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) par ilgāka termiņa refinansēšanas
mērķoperāciju otro kopumu (ECB/2016/30)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo
ievilkumu, 12.1. pantu, 18.1. panta otro ievilkumu un 34.1. panta otro ievilkumu,
tā kā:
(1)

ECB Padome, īstenojot savu uzdevumu nodrošināt cenu stabilitāti un turpinot vienkāršot privātā sektora
kreditēšanas nosacījumus un stimulēt kreditēšanu, 2016. gada 28. aprīlī pieņēma Eiropas Centrālās bankas
Lēmumu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) (1). Šajā lēmumā sīkāk noteikts četru ilgāka termiņa refinansēšanas
mērķoperāciju kopums (ITRMO II), kas reizi ceturksnī tiek veiktas no 2016. gada jūnija līdz 2017. gada martam.

(2)

Lai novērstu neatbilstību starp termiņu, kurā vadošā iestāde iesniedz pieteikumu par izmaiņām ITRMO II grupas
sastāvā, kā norādīts ECB tīmekļa vietnē publicētajā ITRMO II indikatīvajā kalendārā, un laika posmu, kas minēts
Lēmuma (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) 3. panta 7. punkta a) apakšpunktā, ECB Padome nolēmusi, ka, ja
izmaiņas ITRMO II grupas sastāvā ir apstiprinātas saskaņā ar Lēmuma (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) 3. panta
5. punktu vai tās notiek saskaņā ar minētā lēmuma 3. panta 6. punkta b) vai c) apakšpunktu, vadošā iestāde var
piedalīties ITRMO II, pamatojoties uz savas ITRMO II grupas jauno sastāvu, pēc tam, kad tā saņēmusi savas
nacionālās centrālās bankas (NCB) apstiprinājumu par to, ka ITRMO II grupas jaunais sastāvs ir atzīts.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums (ES) 2016/810 (ECB/2016/10),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Grozījumi
Lēmumu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) groza šādi:
1) ar šādu punktu aizstāj 3. panta 6. punkta b) apakšpunkta i) punktu:
“i) vadošā iestāde iesniedz savai NCB atzīšanas pieteikumu attiecībā uz izmaiņām ITRMO II grupas sastāvā saskaņā ar
ECB tīmekļa vietnē publicēto ITRMO II indikatīvo kalendāru;”;
2) ar šādu apakšpunktu aizstāj 3. panta 7. punkta a) apakšpunktu:
“a) tādu izmaiņu gadījumā, kurām piemēro 5. punktu, 6. punkta b) apakšpunktu vai 6. punkta c) apakšpunktu,
vadošā iestāde var piedalīties ITRMO II, pamatojoties uz savas ITRMO II grupas jauno sastāvu, tikai pēc tam, kad
tā saņēmusi savas NCB apstiprinājumu par to, ka ITRMO II grupas jaunais sastāvs ir atzīts; un”.
(1) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/810 (2016. gada 28. aprīlis) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu
(ECB/2016/10) (OV L 132, 21.5.2016., 107. lpp.).
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2. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 31. oktobrī.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 31. oktobrī
ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
Mario DRAGHI

