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DECIZIA (UE) 2015/1613 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 10 septembrie 2015
de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de
titluri garantate cu active (BCE/2015/31)
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
al doilea paragraf coroborat cu articolul 3.1 prima liniuță și cu articolul 18.1,
întrucât:
(1)

La 4 septembrie 2014 Consiliul guvernatorilor a decis inițierea unui nou program de achiziționare de titluri
garantate cu active (asset-backed securities purchase programme) (ABSPP). La 2 octombrie 2014 Consiliul guverna
torilor a anunțat detaliile ABSPP și a decis că detaliile de eligibilitate pentru tranșele garantate de tip mezanin
(mezzanine tranches) de titluri garantate cu active (asset-backed securities) (TGA) vor fi comunicate ulterior.

(2)

La 18 martie 2015 Consiliul guvernatorilor a decis că tranșele de tip mezanin de TGA vor fi avute în vedere
pentru achiziționare în cadrul ABSPP dacă sunt garantate cu garanții adecvate care îndeplinesc criteriile cadrului
aplicabil colateralului în Eurosistem. Decizia BCE/2014/45 (1) privește implementarea ABSPP și este necesară
actualizarea acesteia pentru a reflecta aceste modificări.

(3)

Prin urmare, Decizia BCE/2014/45 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificări
Decizia BCE/2014/45 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Pe lângă cele prevăzute la punctul 1 de mai sus și la punctul 9 de mai jos, TGA îndeplinesc criteriile de eligibi
litate aplicabile TGA depuse drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem astfel cum
este prevăzut în Orientarea BCE/2014/60 (*).
(*) 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) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).”
2. La articolul 2 se introduce următorul punct (9):
„(9) Cerințele prevăzute la articolul 77 din Orientarea BCE/2014/60 nu se aplică tranșelor de tip mezanin de ABS
care doar sunt eligibile pentru achiziționare în cadrul ABSPP dacă:
(a) sunt garantate cu o garanție:
(i) care îndeplinește cerințele privind garanțiile pentru activele tranzacționate astfel cum sunt prevăzute la
articolele 114, 115, 117 și 118 din Partea a patra, titlul IV din Orientarea BCE/2014/60; și
(1) Decizia (UE) 2015/5 a Băncii Centrale Europene din 19 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de
titluri garantate cu active (BCE/2014/45) (JO L 1, 6.1.2015, p. 4).
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(i) care este emisă de un garant cu o evaluare a creditului conformă cu articolul 83 litera (c) din Orientarea
BCE/2014/60 și furnizată de cel puțin un sistem ECAI acceptat, fiind exprimată sub forma unui rating de
credit public, în conformitate, cel puțin, cu nivelul 3 de calitate a creditului din grila armonizată de
evaluare a Eurosistemului; și
(b) îndeplinesc toate celelalte criterii de eligibilitate aplicabile pentru achiziționare în cadrul ABSPP.
În sensul prezentei decizii, «tranșă de tip mezanin» înseamnă o tranșă a unei emisiuni de TGA care, în
conformitate cu prioritatea plăților post-executare și, dacă este cazul, cu prioritatea plăților post-accelerare, astfel
cum se prevede în prospectul de emisiune:
(a) este de rang inferior tranșei nesubordonate sau subtranșelor aceleiași emisiuni de TGA asfel cum este
prevăzut la articolul 77 din Orientarea BCE/2014/60; și
(b) este de rang superior celor mai subordonate tranșe sau subtranșe care sunt primele care suportă pierderile
înregistrate din expunerile securitizate și care, astfel, asigură protecție pentru cele care suportă a doua
pierdere și, după caz, pentru tranșele sau subtranșele cu rang superior.”
Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 10 septembrie 2015.
Președintele BCE
Mario DRAGHI

