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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2020/407
2020 m. kovo 16 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės
refinansavimo operacijų serijos (ECB/2020/13)

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,
atsižvelgdama į 2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos
sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2014/60) (1),
kadangi:
(1)

vadovaudamasi Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 1 straipsnio 4 dalimi, Valdančioji taryba gali bet kuriuo metu
pakeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimo priemones, reikalavimus, kriterijus ir procedūras;

(2)

vykdydama jai suteiktus kainų stabilumo įgaliojimus ir siekdama išlaikyti bankų skolinimą palankiomis sąlygomis ir
prisidėti prie palankios pinigų politikos valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, Valdančioji taryba 2019 m. liepos
22 d. priėmė Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) (2). Šiame sprendime buvo
numatyta laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. kovo mėn. vykdyti trečią tikslinių ilgesnės trukmės
refinansavimo operacijų seriją (TITRO-III);

(3)

siekdama paskatinti bankų skolinimą tiems, kuriems koronaviruso ligos (COVID-19) plitimas daro didžiausią
poveikį, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 2020 m. kovo 12 d. Valdančioji taryba nusprendė pakeisti
tris TITRO-III parametrus, t.y. padidinti skolinimosi sumą nuo 30% iki 50%, pakeisti pasiūlymo didžiausios sumos
ribą individualios TITRO-III atveju ir nuo 2021 m. rugsėjo mėn. suteikti išankstinio grąžinimo galimybę sumoms,
pasiskolintoms pagal TITRO-III, praėjus ne 24 mėnesiams, o 12 mėnesių nuo kiekvienos operacijos įvykdymo;

(4)

tam, kad šie pakeisti parametrai būtų taikomi iš karto, šis sprendimas turėtų įsigalioti nedelsiant;

(5)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Sprendimas (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) iš dalies keičiamas taip:
1. 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 2 dalis pakeičiama taip:
„2.
Kiekvieno dalyvio skolinimosi suma yra iš 50 % jo viso ataskaitinio likučio atėmus bet kokią sumą, kurią tas
TITRO-III dalyvis pirmiau pasiskolino pagal TITRO-II, remiantis Sprendimu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10), ir
kurios dar negrąžino TITRO-III atsiskaitymo dieną, atsižvelgiant į bet kokį teisiškai įpareigojantį pranešimą dėl
išankstinio grąžinimo, kurį dalyvis pateikia vadovaudamasis Sprendimo (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) 6 straipsniu.
Susiję techniniai skaičiavimai pateikiami I priede.“;
(1) OL L 91, 2015 4 2, p. 3.
(2) 2019 m. liepos 22 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo
operacijų serijos (ECB/2019/21) (OL L 204, 2019 8 2, p. 100).
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b) 4 dalis pakeičiama taip:
„4.
Kiekvieno dalyvio pasiūlymo sumos riba kiekvienos TITRO-III atveju yra lygi jo skolinimosi sumai, iš jos
atėmus sumas, pasiskolintas per ankstesnes TITRO-III. Laikoma, kad ši suma parodo pasiūlymo didžiausios sumos
ribą kiekvienam dalyviui, ir taikomos Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 36 straipsnyje nustatytos taisyklės dėl
pasiūlymų, viršijančių pasiūlymo didžiausios sumos ribą. Susiję techniniai skaičiavimai pateikiami I priede.“;
2. 5a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Nuo 2021 m. rugsėjo mėn., praėjus 12 mėnesių nuo kiekvienos TITRO-III įvykdymo, dalyviai kas ketvirtį gali
pasirinktinai nutraukti atitinkamą TITRO-III arba sumažinti TITRO-III sumą prieš terminą. “;
3. I priedo 1 skyriaus trečia pastraipa pakeičiama taip:
„Skolinimosi suma yra lygi sumai, iš 50 % dalyvio (*) ataskaitinio likučio atėmus dalyvio pagal Sprendimą (ES) 2016/810
(ECB/2016/10) (TITRO-II) vykdytų tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų metu pasiskolintas ir dar
negrąžintas atitinkamos TITRO-III atsiskaitymo dieną sumas arba nulį, jei tokia suma yra neigiama, t. y.:
kai k = 1,…,7.
_____________
(*) Nuorodos į „dalyvį“ traktuojamos kaip nuorodos į individualius dalyvius arba TITRO-III grupes.“;
4. I priedo 1 skyriaus penkta pastraipa pakeičiama taip:
„Kiekvienoje TITRO-III taikoma pasiūlymo sumos riba, taikytina kiekvienam dalyviui, yra skolinimosi suma BAk atėmus
dalyvio pasiskolintas sumas ankstesnėse TITRO-III.
yra dalyvio pasiskolinta suma TITRO-III k, tuomet
,
kur BLk yra pasiūlymo sumos riba šiam dalyviui operacijoje k, kuri apibrėžiama taip:

kai k = 2,…,7.“
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2020 m. kovo 17 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2020 m. kovo 16 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkė
Christine LAGARDE

