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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/1974
z dnia 31 października 2016 r.
zmieniająca decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) w sprawie drugiej serii ukierunkowanych
dłuższych operacji refinansujących (EBC/2016/30)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 1 tiret drugie oraz art. 34 ust. 1 tiret drugie,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 28 kwietnia 2016 r., wykonując zadanie utrzymywania stabilności cen oraz w celu dalszego złagodzenia
warunków udzielania kredytów sektorowi prywatnemu i stymulacji tworzenia kredytów, Rada Prezesów przyjęła
decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) (1). Decyzja ta określa szczegóły serii
czterech ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-II), które zostaną przeprowadzone
z częstotliwością kwartalną w okresie od czerwca 2016 r. do marca 2017 r.

(2)

W celu usunięcia niespójności pomiędzy terminem występowania przez instytucje wiodące o zmianę składu
grupy TLTRO-II wskazanym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-II opublikowanym na stronie internetowej EBC
a okresem, o którym mowa w art. 3 ust. 7 lit. a) decyzji (UE) 2016/810 (EBC/2016/10), Rada Prezesów
zdecydowała, że w przypadku, gdy zmiany w składzie grupy TLTRO-II zostały zaakceptowane zgodnie z art. 3
ust. 5 decyzji (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) lub zaszły zgodnie z art. 3 ust. 6 lit. b) lub c) tej decyzji, instytucja
wiodąca może uczestniczyć w TLTRO-II na podstawie nowego składu swojej grupy TLTRO-II po uzyskaniu
potwierdzenia od swojego krajowego banku centralnego (KBC), że nowy skład grupy TLTRO-II został uznany.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W decyzji (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 3 ust. 6 lit. b) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:
„(i) instytucja wiodąca wystąpi do swojego KBC z wnioskiem o uznanie zmiany składu grupy TLTRO-II, zgodnie
z orientacyjnym kalendarzem TLTRO-II opublikowanym na stronie internetowej EBC;”;
2) art. 3 ust. 7 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) w odniesieniu do zmian, do których zastosowanie ma ust. 5, ust. 6 lit. b) lub ust. 6 lit. c), instytucja wiodąca
może uczestniczyć w TLTRO-II na podstawie nowego składu swojej grupy TLTRO-II wyłącznie po uzyskaniu
potwierdzenia od swojego KBC, że nowy skład grupy TLTRO-II został uznany; oraz”.
(1) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/810 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie drugiej serii ukierunkowanych
dłuższych operacji refinansujących (EBC/2016/10) (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 107).
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Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 października 2016 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 31 października 2016 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Mario DRAGHI

Prezes EBC

