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DECIZIA (UE) 2016/1974 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 31 octombrie 2016
de modificare a Deciziei (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) privind o a doua serie de operațiuni țintite
de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2016/30)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1
prima liniuță, articolul 12.1, articolul 18.1 a doua liniuță, precum și articolul 34.1 a doua liniuță,
întrucât:
(1)

La 28 aprilie 2016, în scopul îndeplinirii mandatului său de asigurare a stabilității prețurilor și pentru relaxarea în
continuare a condițiilor de creditare din sectorul privat și stimularea creării de credit, Consiliul guvernatorilor
a adoptat Decizia (UE) 2016/810 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/10) (1). Această decizie stabilește detalii
privind o serie de patru operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (TLTRO-II) care urmează să se
desfășoare pe bază trimestrială, începând din iunie 2016 până în martie 2017.

(2)

Pentru a aborda o lipsă de consecvență care există între termenul în care instituțiile principale trebuie să solicite
modificări la nivelul componenței grupului TLTRO-II, conform celor indicate în calendarul orientativ pentru
TLTRO-II publicat pe website-ul BCE, și perioada menționată la articolul 3 alineatul (7) litera (a) din Decizia (UE)
2016/810 (BCE/2016/10), Consiliul guvernatorilor a decis că, în cazul în care modificările componenței unui
grup TLTRO-II sunt acceptate în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Decizia (UE) 2016/810
(BCE/2016/10) sau au loc în conformitate cu articolul 3 alineatul (6) litera (b) sau (c) din decizia respectivă,
instituția principală poate participa la o TLTRO-II pe baza componenței noi a grupului său TLTRO-II după ce
a obținut confirmare din partea băncii sale centrale naționale (BCN) cu privire la recunoașterea componenței noi
a grupului TLTRO-II.

(3)

În consecință, Decizia (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificări
Decizia (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3 alineatul (6) litera (b), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:
„(i) instituția principală solicită BCN a acesteia recunoașterea modificării componenței grupului TLTRO-II în
conformitate cu calendarul orientativ pentru TLTRO-II publicat pe website-ul BCE;”;
2. La articolul 3 alineatul (7), litera (a) se înlocuiește cu rmătorul text:
„(a) pentru modificările pentru care se aplică alineatul (5), alineatul (6) litera (b) sau alineatul (6) litera (c), instituția
principală poate participa la o TLTRO-II pe baza componenței noi a grupului TLTRO-II al acesteia numai după ce
a obținut confirmare din partea băncii sale centrale naționale cu privire la recunoașterea componenței noi
a grupului TLTRO-II; și”.
(1) Decizia (UE) 2016/810 a Băncii Centrale Europene din 28 aprilie 2016 privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe
termen mai lung (BCE/2016/10) (JO L 132, 21.5.2016, p. 107).
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Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 31 octombrie 2016.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 31 octombrie 2016.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Mario DRAGHI

