
DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE 

din 19 decembrie 2012 

privind modificarea temporară a normelor de eligibilitate a garanțiilor exprimate în monedă străină 

(BCE/2012/34) 

(2013/35/UE) 

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 12.1 
și articolul 14.3, coroborate cu articolul 3.1 prima liniuță și 
articolul 18.2, 

întrucât: 

(1) În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului 
European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale 
Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile 
centrale naționale ale statelor membre a căror monedă 
este euro (denumite în continuare „BCN”) pot desfășura 
operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți 
participanți pe piață pe baza unor garanții corespunză
toare. Condițiile standard în care BCE și BCN sunt 
pregătite să participe la operațiuni de creditare, inclusiv 
criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea 
garanțiilor pentru operațiunile de creditare din Euro
sistem, sunt prevăzute în anexa I la Orientarea 
BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instru
mentele și procedurile de politică monetară ale Eurosis
temului ( 1 ). 

(2) În temeiul secțiunii 1.6 din anexa I la Orientarea 
BCE/2011/14, Consiliul guvernatorilor poate schimba, 
în orice moment, instrumentele, condițiile, criteriile și 
procedurile de executare a operațiunilor de politică 
monetară din Eurosistem. 

(3) Pentru a facilita furnizarea de lichiditate contrapărților la 
operațiunile de politică monetară din Eurosistem, la 
6 septembrie 2012 Consiliul guvernatorilor a hotărât să 
extindă temporar criteriile pentru stabilirea eligibilității 
activelor care urmează a fi folosite drept garanții pentru 
operațiunile de politică monetară din Eurosistem prin 
acceptarea instrumentelor de creanță tranzacționabile 
exprimate în lire sterline, yeni sau dolari americani 
drept active eligibile pentru operațiunile de politică 
monetară. La 10 octombrie 2012 hotărârea Consiliului 
guvernatorilor a fost pusă în aplicare prin Orientarea 
BCE/2012/23 ( 2 ) care a modificat Orientarea 
BCE/2012/18 din 2 august 2012 privind măsuri supli

mentare temporare legate de operațiunile de refinanțare 
din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modi
ficare a Orientării BCE/2007/9 ( 3 ). 

(4) La 26 noiembrie 2012 Consiliul guvernatorilor a adoptat 
Orientarea BCE/2012/25 de modificare a Orientării 
BCE/2011/14 privind instrumentele și procedurile de 
politică monetară ale Eurosistemului ( 4 ). Unul dintre 
motivele modificării a fost acela de a crea o listă a struc
turilor de cupoane ale instrumentelor de creanță tran
zacționabile acceptate în cadrul politicii monetare din 
Eurosistem. 

(5) Unele instrumente de creanță tranzacționabile exprimate 
în monedă străină care în prezent sunt eligibile în 
temeiul articolului 5a din Orientarea BCE/2012/18 au 
cupoane „flat floating” legate de un index corespunzător 
ratei pieței monetare din zona euro care are legătură cu 
moneda în care sunt exprimate. Aceste instrumente ar 
deveni neeligibile la 3 ianuarie 2013, data de la care ar 
deveni aplicabile ultimele modificări ale Orientării 
BCE/2011/14. Totuși, Consiliul guvernatorilor apreciază 
că instrumentele de creanță tranzacționabile exprimate în 
monedă străină ar trebui să își păstreze caracterul de 
garanții temporar eligibile pentru operațiunile de 
politică monetară din Eurosistem, indiferent dacă 
cupoanele acestora sunt indexate în funcție de o rată a 
dobânzii pentru alte monede decât euro sau de indici ai 
inflației din afara zonei euro. De aceea, Consiliul guver
natorilor a hotărât suspendarea dispoziției specifice din 
Orientarea BCE/2011/14 care ar împiedica eligibilitatea 
continuă a acestor active. 

(6) Măsurile suplimentare prevăzute în prezenta decizie ar 
trebui aplicate temporar, până când Consiliul guverna
torilor va aprecia că nu mai sunt necesare, pentru 
asigurarea unui mecanism adecvat de transmitere a 
politicii monetare, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Suspendarea anumitor prevederi ale anexei I la Orientarea 
BCE/2011/14 

(1) Criteriile minime de eligibilitate din Eurosistem pentru 
cupoane, astfel cum sunt prevăzute la punctul 6.2.1.1 primul 
paragraf litera (b) din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, se 
suspendă pentru instrumentele de creanță tranzacționabile 
exprimate în monedă străină în conformitate cu articolul 2.
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(2) În cazul oricărei neconcordanțe între prezenta decizie și 
Orientarea BCE/2011/14, astfel cum este pusă în aplicare la 
nivel național de către BCN, cea dintâi are prioritate. 

(3) În cazul oricărei neconcordanțe între prezenta decizie și 
Orientarea BCE/2012/18, astfel cum este pusă în aplicare la 
nivel național de către BCN, cea dintâi are prioritate. 

(4) BCN continuă să aplice toate dispozițiile Orientărilor 
BCE/2011/14 și BCE/2012/18, cu excepția prevederilor 
contrare din prezenta decizie. 

Articolul 2 

Eligibilitatea continuă ca garanții a anumitor active 
exprimate în lire sterline, yeni sau dolari americani 

(1) Sunt eligibile pentru operațiunile de politică monetară din 
Eurosistem instrumentele de creanță tranzacționabile eligibile 
prevăzute la articolul 5a din Orientarea BCE/2012/18 cu 
cupoane indexate în funcție de doar o singură rată a pieței 
monetare în moneda în care sunt exprimate sau de un indice 

al inflației care nu conțin discrete range, range accrual, ratchet sau 
structuri complexe similare pentru țara respectivă. 

(2) BCE poate publica o listă cu alte rate de referință ale 
dobânzii pentru moneda străină acceptabile, pe lângă cele 
prevăzute la alineatul (1), pe website-ul său la adresa www. 
ecb.europa.eu, cu aprobarea prealabilă a Consiliului guvernato
rilor. 

Articolul 3 

Intrare în vigoare 

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 ianuarie 2013. 

Adoptată la Frankfurt pe Main, 19 decembrie 2012. 

Președintele BCE 

Mario DRAGHI
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