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DECIZIA (UE) 2019/1312 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 22 iulie 2019
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/2019/22)
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 și articolul 34.1 a doua liniuță,
având în vedere Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în
aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2014/60) (1),
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), Consiliul guvernatorilor
BCE poate schimba oricând mijloacele, instrumentele, cerințele, criteriile și procedurile de punere în aplicare
a operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului.

(2)

La 28 aprilie 2016, în scopul îndeplinirii mandatului său de asigurare a stabilității prețurilor și pentru a întări
transmisia politicii monetare prin stimularea suplimentară a creditării bancare acordate sectorului privat
nefinanciar, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2016/810 a Băncii Centrale Europene
(BCE/2016/10) (2). Această decizie a prevăzut o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai
lung (targeted longer-term refinancing operations) (denumite în continuare „TLTRO-II”) care urmau să fie desfășurate
în perioada iunie 2016-martie 2017.

(3)

La 7 martie 2019, pentru a contribui la menținerea unor condiții favorabile de creditare bancară și pentru
a sprijini orientarea acomodativă a politicii monetare în statele membre a căror monedă este euro, Consiliul
guvernatorilor a decis să desfășoare o nouă serie de șapte operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung
(denumite în continuare „TLTRO-III”). Dispozițiile referitoare la TLTRO-III vor fi stabilite într-o decizie separată.

(4)

Pentru a facilita calcularea limitelor ofertei pentru TLTRO-III și ținând seama de orice eventuale rambursări
anticipate voluntare ale sumelor împrumutate în cadrul TLTRO-II, este necesară modificarea perioadei de
notificare pentru o astfel de rambursare anticipată.

(5)

Pentru a acorda instituțiilor de credit timp suficient pentru efectuarea pregătirilor operaționale pentru prima
TLTRO-III, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare fără întârzieri nejustificate.

(6)

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificări
La articolul 6 din Decizia (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:
„(3) Pentru a beneficia de procedura de rambursare anticipată, participantul notifică BCN relevantă că
intenționează să ramburseze în cadrul procedurii de rambursare anticipată la data de rambursare anticipată, cu cel
puțin două săptămâni înainte de data de rambursare anticipată.
(1) Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică
monetară din Eurosistem (BCE/2014/60) (Orientarea privind documentația generală) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).
(2) 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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(4) Notificarea prevăzută la alineatul (3) devine obligatorie pentru participantul în cauză cu două săptămâni
înainte de data de rambursare anticipată la care se referă. Incapacitatea participantului de a deconta, în întregime sau
parțial, suma datorată în cadrul procedurii de rambursare anticipată până la data de rambursare poate determina
impunerea unei sancțiuni financiare. Sancțiunea financiară aplicabilă se calculează în conformitate cu anexa VII la
Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) și corespunde sancțiunii financiare aplicate pentru nerespectarea
obligațiilor de colateralizare și decontare adecvată a sumei alocate contrapărții în ceea ce privește tranzacțiile
reversibile în scopuri de politică monetară. Impunerea unei sancțiuni financiare nu aduce atingere dreptului BCN de
a adopta măsurile reparatorii prevăzute pentru apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor, astfel cum se
prevede la articolul 166 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).”
Articolul 2
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 3 august 2019.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 22 iulie 2019.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Mario DRAGHI

