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DECIZIA (UE) 2020/441 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 24 martie 2020
de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 a Băncii Centrale Europene privind punerea în aplicare a
programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ
(BCE/2020/18)
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 articolul 18.1,
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale
Europene, Banca Centrală Europeană (BCE), împreună cu băncile centrale naționale ale statelor membre a căror
monedă este euro (denumite în continuare „BCN”), poate interveni pe piețele financiare, printre altele, prin
operațiuni simple de cumpărare și vânzare de instrumente tranzacționabile, pentru a atinge obiectivele Sistemului
European al Băncilor Centrale.

(2)

Decizia (UE) 2016/948 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/16) (1) a instituit un program de achiziționare de
obligațiuni emise de sectorul corporativ (corporate sector purchase programme – CSPP). CSPP face parte, împreună cu al
treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (third covered bond purchase programme), cu programul de
achiziționare de titluri garantate cu active (asset-backed securities purchase programme) și cu programul de achiziționare
de active de către sectorul public de pe piețele secundare (secondary markets public sector asset purchase programme), din
programul extins de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) al BCE. APP este menit să contribuie la
transmisia politicii monetare, să faciliteze furnizarea de credite către economia zonei euro, să relaxeze condițiile de
creditare pentru gospodării și firme și să contribuie la convergența susținută a ratelor inflației la niveluri mai mici,
dar apropiate de 2 % pe termen mediu, în conformitate cu obiectivul principal al BCE de menținere a stabilității
prețurilor.

(3)

Având în vedere circumstanțele economice și financiare asociate răspândirii bolii determinate de coronavirus 2019
(COVID-19), la 18 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să extindă gama de active eligibile în cadrul CSPP
pentru a cuprinde efectele de comerț nefinanciare, toate efectele de comerț cu o calitate a creditului suficientă
devenind eligibile pentru achiziționare în cadrul CSPP.

(4)

Pentru a reacționa prompt la actuala situație de pandemie, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în ziua
următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Prin urmare, Decizia (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificare
La articolul 2 din Decizia (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:
„2.

În cazul în care un instrument de natura datoriei tranzacţionabil are o scadență inițială mai mică sau egală cu
365/366 de zile, scadenţa reziduală minimă este de 28 de zile la data achiziţionării acestuia de către banca
centrală relevantă din Eurosistem.
În cazul în care un instrument de natura datoriei tranzacţionabil are o scadență inițială mai mare sau egală cu
367 de zile, scadenţa reziduală minimă este de 6 luni și scadență reziduală maximă este de 30 ani și 364 de zile
la data achiziţionării acestuia de către banca centrală relevantă din Eurosistem.”

(1) Decizia (UE) 2016/948 a Băncii Centrale Europene din 1 iunie 2016 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de
obligațiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2016/16) (JO L 157, 15.6.2016, p. 28).
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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, 24 martie 2020.
Președinta BCE
Christine LAGARDE

