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ORIENTĂRI
ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 4 martie 2010
de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale
Eurosistemului
(BCE/2010/1)
(2010/154/UE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

(3)

În vederea punerii în aplicare a Deciziei Consiliului
guvernatorilor BCE din 22 octombrie 2009, este
necesară modificarea Orientării BCE/2000/7 din
31 august 2000 cu privire la instrumentele și procedurile
de politică monetară ale Eurosistemului (1),

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare
„Statutul SEBC”), în special articolele 12.1 și 14.3, coroborate cu
articolul 3.1 prima liniuță, articolul 18.2 și articolul 20 primul
paragraf,

întrucât:

(1)

Realizarea unei politici monetare unice impune definirea
instrumentelor și procedurilor care urmează să fie folosite
de Eurosistem, alcătuit din băncile centrale naționale
(BCN) ale statelor membre a căror monedă este euro
(denumite în continuare „state membre participante”) și
Banca Centrală Europeană (BCE), pentru implementarea
acestei politici în mod uniform în statele membre parti
cipante.

(2)

Evoluția recentă a piețelor în domeniul titlurilor garantate
cu active a făcut necesară modificarea Mecanismului
Eurosistemului de evaluare a creditelor (ECAF) pentru a
asigura respectarea cerinței Eurosistemului de aplicare a
unor standarde înalte de creditare pentru toate garanțiile
eligibile. În special, este necesară modificarea cerințelor
de rating privind eligibilitatea titlurilor garantate cu active
pentru a fi folosite în operațiunile de creditare din Euro
sistem în scopul respectării cerinței prevăzute la
articolul 18.1 din Statutul SEBC, conform căreia opera
țiunile de creditare cu instituțiile de credit și cu alți parti
cipanți pe piață să se desfășoare pe baza unor garanții
corespunzătoare din perspectiva politicii monetare a
Eurosistemului. Pe lângă cele menționate anterior, modi
ficările sunt menite să contribuie la restabilirea bunei
funcționări a pieței titlurilor garantate cu active.

Articolul 1
Modificări la anexa I la Orientarea BCE/2000/7
În secțiunea 6.3.2, după prima liniuță referitoare la „Evaluarea
creditului de către o ECAI” se introduce următoarea liniuță:

„— Evaluarea creditului de către o ECAI în cazul titlurilor
garantate cu active: În cazul titlurilor garantate cu
active emise la sau după 1 martie 2010, Eurosistemul
solicită cel puțin două evaluări ale creditului de către
orice ECAI acceptate pentru emisiune. În scopul
stabilirii eligibilității acestor titluri garantate cu active,
va fi aplicată «regula celei de a doua opțiuni», care
înseamnă că nu numai cea mai bună evaluare a
creditului de către o ECAI, ci și evaluarea imediat
următoare din punct de vedere calitativ trebuie să
respecte nivelul de calitate a creditului pentru titlurile
garantate cu active. În temeiul acestei reguli, Euro
sistemul impune pentru ambele evaluări ale creditului
nivelul «AAA»/«Aaa» la emisiune și nivelul «single A» pe
durata valabilității titlului pentru ca titlurile să fie
eligibile.

De la 1 martie 2011, toate titlurile garantate cu active,
indiferent de data emisiunii, vor avea cel puțin două
evaluări ale creditului de la orice ECAI acceptate pentru
emisiune, iar pentru ca titlurile să rămână eligibile va
trebui să fie îndeplinită și regula celei de a doua
opțiuni.
(1) JO L 310, 11.12.2000, p. 1.
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În cazul titlurilor garantate cu active emise înainte de
1 martie 2010 care au doar o evaluare a creditului, se
va obține o a doua evaluare a creditului înainte de
1 martie 2011. În cazul titlurilor garantate cu active
emise înainte de 1 martie 2009, ambele evaluări ale
creditului trebuie să fie conforme nivelului «single A»
pe durata de viață a titlului. În cazul titlurilor garantate
cu active emise între 1 martie 2009 și 28 februarie
2010, prima evaluare a creditului trebuie să fie
conformă cu nivelul «AAA»/«Aaa» la emisiune și cu
nivelul «single A» pe durata de viață a titlului, în
timp ce a doua evaluare a creditului trebuie să fie
conformă cu nivelul «single A» atât la emitere (*), cât
și pe durata de viață a titlului.
BCE publică pragul de calitate a creditului pentru orice
ECAI acceptate, în conformitate cu punctul 6.3.1 (**).
___________
(*) În ceea ce privește evaluarea de către o a doua
ECAI necesară pentru aceste TGA, «evaluarea
creditului la emitere» se referă la evaluarea
creditului atunci când a fost emisă sau publicată
prima dată de ECAI.
(**) Aceste informații sunt publicate pe website-ul BCE
(www.ecb.europa.eu).”
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Articolul 2
Intrarea în vigoare
Prezenta orientare intră în vigoare la 1 martie 2010.

Articolul 3
Destinatari
(1)
Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre
participante.

(2)
BCN menționate la alineatul (1) transmit către BCE până
la 11 martie 2010 măsurile prin care acestea intenționează să se
conformeze prevederilor prezentei orientări.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 4 martie 2010.

În numele Consiliului guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Jean-Claude TRICHET

