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ORIENTĂRI
ORIENTAREA (UE) 2017/1362 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 18 mai 2017
de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică
monetară a Eurosistemului (BCE/2017/12)
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, articolele 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 și articolul 20 primul paragraf,
întrucât:
(1)

Realizarea unei politici monetare unice implică definirea mijloacelor, instrumentelor și procedurilor utilizate de
Eurosistem pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în statele membre a căror monedă este
euro.

(2)

Consiliul guvernatorilor a decis la 22 martie 2017 să detalieze normele aplicabile „entităților de lichidare” în
contextul cadrului Eurosistemului privind contrapărțile la politica monetară, pentru a asigura tratamentul
consecvent al acestora în ceea ce privește accesul la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului. În
special, Consiliul guvernatorilor a considerat adecvat să nu permită „entităților de lichidare”, astfel cum sunt
definite în prezenta orientare, accesul la operațiunile de politică monetară, deoarece obiectivul principal al acestor
entități nu corespunde activității comerciale obișnuite a instituțiilor de credit, care reprezintă participanții uzuali
la operațiunile de politică monetară.

(3)

Din motive de transparență și claritate juridică, decizia Consiliului guvernatorilor din 22 martie 2017 ar trebui
prevăzută fără întârziere într-un act juridic cu caracter obligatoriu care să completeze Orientarea (UE) 2015/510
a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (1).

(4)

Prin urmare, Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ar trebui modificată în mod corespunzător,
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Articolul 1
Modificări
Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) se modifică după cum urmează:
1. la articolul 2 se introduce următorul punct 99a:
„99a. «entitate de lichidare» (wind-down entity) înseamnă o entitate publică sau privată care (a) are ca obiectiv principal
cesionarea treptată a activelor sale și încetarea activității; sau (b) este o entitate de gestionare a activelor sau de
cesionare instituită pentru a sprijini restructurarea și/sau rezoluția sectorului financiar, inclusiv vehicule de
gestionare a activelor care rezultă dintr-o măsură de rezoluție sub forma aplicării unui instrument de separare
(1) 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) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).
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a activelor în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului (*) sau cu legislația națională de punere în aplicare a articolului 42 din Directiva 2014/59/UE
a Parlamentului European și a Consiliului (**).
(*) Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire
a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de
investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regula
mentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 225, 30.7.2014, p. 1).
(**) Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru
pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei
82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regula
mentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173,
12.6.2014, p. 190).”;
2. la articolul 55a, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
„(5) O entitate de lichidare nu este eligibilă pentru accesarea operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului,
cu excepția cazului în care a fost acceptată drept contraparte eligibilă să participe la operațiunile de politică monetară
ale Eurosistemului până la 22 martie 2017. În acest caz, aceasta rămâne eligibilă până la 31 decembrie 2021, cu
limitarea că accesul său la operațiunile de creditare ale Eurosistemului, astfel cum sunt definite la articolul 2
punctul 31, se plafonează la nivelul mediu al recurgerii de către aceasta la operațiunile de creditare ale Eurosistemului
în perioada de 12 luni anterioară datei de 22 martie 2017, cu posibilitatea calculării și aplicării acestui plafon în mod
cumulat pentru o serie de entități de lichidare care aparțin aceluiași grup, după caz. Ulterior, o astfel de entitate de
lichidare nu mai este eligibilă să acceseze operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului.”;
3. la articolul 158 se introduce următorul alineat (3a):
„(3a) În ceea ce privește entitățile de lichidare care nu sunt considerate eligibile în conformitate cu articolul 55a
alineatul (5), Eurosistemul poate suspenda, limita sau suprima, din motive de prudență, accesul la operațiunile de
politică monetară pentru contrapărțile care direcționează lichiditatea Eurosistemului către o entitate de lichidare
neeligibilă.”
Articolul 2
Producerea de efecte și punerea în aplicare
(1) Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre
a căror monedă este euro.
(2) Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro iau măsurile necesare pentru respectarea
prezentei orientări și le aplică de la 21 iulie 2017. Acestea transmit BCE textele și metodele referitoare la aceste măsuri
până la 19 iunie 2017 cel târziu.
Articolul 3
Destinatari
Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 mai 2017.
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