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ORIENTĂRI
ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 10 octombrie 2012
de modificare a Orientării BCE/2012/18 privind măsuri suplimentare temporare legate de
operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului
(BCE/2012/23)
(2012/641/UE)
care urmează a fi folosite drept garanții pentru
operațiunile de politică monetară din Eurosistem prin
acceptarea titlurilor de creanță tranzacționabile
exprimate în lire sterline, yeni sau dolari americani
drept active eligibile pentru operațiunile de politică
monetară. În cazul acestor titluri de creanță tran
zacționabile ar trebui să se aplice reduceri ale valorii
care să reflecte volatilitatea istorică a cursurilor de
schimb relevante.

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
și articolul 14.3, coroborate cu articolul 3.1 prima liniuță și
articolul 18.2,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

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 baza unor garanții corespunză
toare. Criteriile pentru stabilirea eligibilității garanțiilor
pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem
sunt prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14 din
20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile
de politică monetară ale Eurosistemului (1). Măsurile
suplimentare temporare legate de eligibilitatea garanțiilor
sunt prevăzute în Orientarea BCE/2012/18 din 2 august
2012 privind măsuri suplimentare temporare legate de
operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea
colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (2).
În temeiul secțiunii 1.6 din anexa I la Orientarea
BCE/2011/14, Consiliul guvernatorilor poate schimba,
în orice moment, instrumentele, condițiile, criteriile și
procedurile de executare a operațiunilor de politică
monetară din Eurosistem. În plus, în temeiul secțiunii
6.3.1, Eurosistemul își rezervă dreptul de a stabili dacă
o emisiune, un emitent, un debitor sau un garant înde
plinește cerințele privind standardele înalte de creditare,
pe baza oricăror informații pe care le poate considera
relevante.
Pentru a majora nivelul de lichiditate furnizată contra
părților la operațiunile de politică monetară din Euro
sistem, Consiliul guvernatorilor a decis să lărgească
temporar criteriile pentru stabilirea eligibilității activelor

(1) JO L 331, 14.12.2011, p. 1.
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(4)

Aceste măsuri suplimentare ar trebui aplicate temporar,
până când Consiliul guvernatorilor va aprecia că nu mai
sunt necesare, în scopul asigurării unui mecanism adecvat
de transmitere a politicii monetare. Prin urmare, acestea
ar trebui puse în aplicare prin intermediul unei modificări
a Orientării BCE/2012/18,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Modificări
Orientarea BCE/2012/18 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 1
Măsuri suplimentare privind operațiunile de refinanțare
și garanțiile eligibile
(1)
Regulile pentru desfășurarea operațiunilor de politică
monetară din Eurosistem și criteriile de eligibilitate pentru
garanții prevăzute în prezenta orientare, astfel cum sunt
detaliate la alineatul (2), se aplică în coroborare cu Orientarea
BCE/2011/14.
(2)
Doar articolele 3, 5 și 5a din prezenta orientare se
aplică garanțiilor exprimate în monedă străină.
(3)
În cazul oricărei neconcordanțe între prezenta
orientare și Orientarea BCE/2011/14, astfel cum este pusă
în aplicare la nivel național de către BCN, prezenta orientare
are prioritate. BCN continuă să aplice toate dispozițiile
Orientării BCE/2011/14, nemodificate, cu excepția cazului
în care prezenta orientare dispune altfel.”
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Articolul 3

2. Se introduce următorul articol 5a:

Intrare în vigoare

„Articolul 5a
Acceptarea ca garanții eligibile a anumitor active
exprimate în lire sterline, yeni sau dolari americani
(1)
Titlurile de creanță tranzacționabile descrise în
secțiunea 6.2.1 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, în
cazul în care sunt exprimate în lire sterline, yeni sau dolari
americani, constituie garanții eligibile pentru operațiunile de
politică monetară din Eurosistem, dacă: (a) sunt emise și
deținute/decontate în zona euro; (b) emitentul are sediul în
Spațiul Economic European; și (c) îndeplinesc toate celelalte
criterii de eligibilitate incluse în secțiunea 6.2.1 din anexa I la
Orientarea BCE/2011/14.
(2)
Eurosistemul aplică unor astfel de titluri de valoare
tranzacționabile următoarele reduceri ale valorii: (a) o
reducere de 16 % pentru activele exprimate în lire sterline
sau dolari americani; și (b) o reducere de 26 % pentru
activele exprimate în yeni.”

(1)
Prezenta orientare intră în vigoare în termen de două zile
de la adoptare.

(2)

Articolul 1 se aplică de la 9 noiembrie 2012.

Articolul 4
Destinatari
Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din
Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 10 octombrie 2012.

Articolul 2
Verificare
BCN transmit BCE, până cel mai târziu la 26 octombrie 2012,
informații detaliate cu privire la textele și modalitățile prin care
intenționează să se conformeze prezentei orientări.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Mario DRAGHI

