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DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 28 iunie 2012
de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile
de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului
(BCE/2012/11)
(2012/359/UE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
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 și articolul 18.2,

întrucât:

(1)

(2)

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 bază de colateral corespunzător.
Criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea
garanțiilor pentru operațiunile de politică monetară din
Eurosistem 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).

Consiliul guvernatorilor apreciază că, pentru a majora
nivelul de lichiditate furnizată contrapărților la
operațiunile de politică monetară din Eurosistem, ar
trebui extinse criteriile pentru stabilirea eligibilității
titlurilor garantate cu active care urmează a fi folosite
drept colateral pentru operațiunile de politică monetară
din Eurosistem.

(3)

Este necesar ca aplicarea unor astfel de măsuri să fie
temporară, până când Consiliul guvernatorilor va
aprecia că stabilitatea sistemului financiar permite
aplicarea mecanismului general al Eurosistemului pentru
operațiunile de politică monetară.

(4)

Prin urmare, Decizia BCE/2011/25 din 14 decembrie
2011 privind măsuri suplimentare temporare legate de
operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea
colateralului (2) ar trebui modificată în mod corespun
zător,

(1 )

JO L 331, 14.12.2011, p. 1.
(2) JO L 341, 22.12.2011, p. 65.

Modificare
Articolul 3 din Decizia BCE/2011/25 se înlocuiește cu
următorul text:
„Articolul 3
Acceptarea anumitor altor titluri garantate cu active
(1)
Pe lângă titlurile garantate cu active (asset-backed secu
rities) (TGA) eligibile în temeiul Capitolului 6 din anexa I la
Orientarea BCE/2011/14, TGA care nu îndeplinesc cerințele
pentru evaluarea creditului prevăzute la secțiunea 6.3.2 din
anexa I la Orientarea BCE/2011/14, dar în rest îndeplinesc
toate criteriile de eligibilitate aplicabile TGA în temeiul
Orientării BCE/2011/14, sunt eligibile drept colateral pentru
operațiunile de politică monetară din Eurosistem, cu condiția
să aibă, la emisiune și în orice moment ulterior, două
ratinguri de tip «triplu B» (triple B) (*) cel puțin. Acestea înde
plinesc și toate cerințele următoare:
(a) activele generatoare de fluxuri de numerar care garantează
TGA aparțin uneia dintre următoarele clase de active: (i)
creanțe ipotecare rezidențiale (residential mortgages);
(ii) credite acordate întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri); (iii) creanțe ipotecare comerciale (commercial
mortgages); (iv) credite auto; (v) leasing și credite de
consum;
(b) nu există mix-uri de diferite clase de active în activele
generatoare de fluxuri de numerar;
(c) activele generatoare de fluxuri de numerar care garantează
TGA nu conțin credite care:
(i) sunt neperformante la momentul emiterii respec
tivelor TGA;
(ii) sunt neperformante atunci când sunt încorporate în
TGA pe parcursul valabilității TGA, de exemplu prin
intermediul unei substituiri sau înlocuiri ale activelor
generatoare de fluxuri de numerar;
(iii) sunt, în orice moment, structurate, sindicalizate sau
cu efect de levier;
(d) documentele aferente tranzacției cu TGA cuprind
dispoziții privind continuitatea administrării datoriei.
(2)
TGA prevăzute la alineatul (1) care au două ratinguri
de tip «un singur » (single A) (**) cel puțin fac obiectul unei
marje de ajustare a valorii de 16 %.
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(3)
TGA prevăzute la alineatul (1) care nu au două
ratinguri de tip «un singur » cel puțin fac obiectul urmă
toarelor marje de ajustare a valorii: (a) TGA garantate cu
creanțe ipotecare comerciale fac obiectul unei marje de
ajustare a valorii de 32 %; (b) toate celelalte TGA fac
obiectul unei marje de ajustare a valorii de 26 %.
(4)
O contraparte nu poate depune drept colateral TGA
eligibile în temeiul alineatului (1), în cazul în care contra
partea, sau orice alt terț cu care are legături strânse,
acționează în legătură cu TGA ca un furnizor de acoperire
pentru riscul ratei dobânzii.
(5)
În sensul prezentului articol, termenii «întreprindere
mică» și «întreprindere mijlocie» au sensul stabilit în Reco
mandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind
definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și
mijlocii (***).
(6)
O BNC poate accepta drept colateral pentru
operațiunile de politică monetară din Eurosistem TGA ale
căror active-garanție includ creanțe ipotecare rezidențiale
sau credite acordate IMM-urilor, sau ambele, și care nu înde
plinesc cerințele pentru evaluarea creditului prevăzute la
secțiunea 6.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14 și
cerințele prevăzute la alineatul (1) literele (a)-(d) și la
alineatul (4) de mai sus, dar care în rest îndeplinesc toate
criteriile de eligibilitate aplicabile TGA în temeiul Orientării
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BCE/2011/14 și au două ratinguri de tip «triplu B» cel puțin.
Astfel de TGA sunt limitate la cele emise înainte de 20 iunie
2012 și fac obiectul unei marje de ajustare a valorii de 32 %.
___________
(*) Un rating de tip «triplu B» este cel puțin un rating
«Baa3» acordat de Moody’s, «BBB-» acordat de Fitch
sau de Standard & Poor’s, sau un rating «BBB» acordat
de DBRS.
(**) Un rating de tip «un singur A» este cel puțin un rating
«A3» acordat de Moody’s, «A-» acordat de Fitch sau de
Standard & Poor’s, sau un rating «AL» acordat de DBRS.
(***) JO L 124, 20.5.2003, p. 36.”

Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 29 iunie 2012.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 28 iunie 2012.
Președintele BCE
Mario DRAGHI

