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DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 12 martie 2014
de modificare a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refi
nanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului
(BCE/2014/11)
(2014/328/UE)
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 3.1
prima liniuță și articolele 12.1, 14.3 și 18.2,
având în vedere Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică mone
tară ale Eurosistemului (1) și Decizia BCE/2013/6 din 20 martie 2013 privind regulile aplicabile utilizării drept colateral
pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem a obligațiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii
și garantate de stat (2),
întrucât:
(1)

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 (denu
mite în continuare „BCN”) pot desfășura operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe
piață pe baza unor garanții corespunzătoare. Condițiile standard în care BCE și BCN sunt pregătite să participe la
operațiuni de creditare, inclusiv criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea colateralului pentru operațiu
nile de creditare din Eurosistem, sunt prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14, precum și în Decizia
BCE/2013/6 și Decizia BCE/2013/35 (3).

(2)

În temeiul punctului 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.

(3)

La 17 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a decis să-și consolideze mai mult cadrul de control al riscurilor prin
adaptarea criteriilor de eligibilitate și a marjelor de ajustare aplicate colateralului acceptat în operațiunile de poli
tică monetară din Eurosistem și prin adoptarea anumitor măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea coerenței
generale a cadrului și a punerii în practică a acestuia. Aceste măsuri au fost prevăzute în Decizia BCE/2013/35.

(4)

În ceea ce privește cerințele de rating pentru titlurile garantate cu active, este necesară introducerea unor detalii
suplimentare în Decizia BCE/2013/35, care, prin urmare, ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificare
Articolul 6 din Decizia BCE/2013/35 se modifică după cum urmează:
1. Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Pragul de calitate a creditului aplicabil titlurilor garantate cu active, astfel cum este stabilit la punctul 6.3 din
anexa I la Orientarea BCE/2011/14, corespunde nivelului de calitate a creditului (Credit Quality Step) (CQS) 2 din grila
armonizată de evaluare a Eurosistemului («un singur A») (*). Toate titlurile garantate cu active au cel puțin două
evaluări ale creditului la nivelul «un singur A» de la orice ECAI acceptate pentru emisiune.
(*) Un rating de tip «un singur A» (single A) este cel puțin un rating «A3» acordat de Moody's, «A-» acordat de Fitch
sau de Standard & Poor's sau «AL» acordat de DBRS.”
2. Alineatul (3) se elimină.
(1) JO L 331, 14.12.2011, p. 1.
(2) JO L 95, 5.4.2013, p. 22.
(3) Decizia BCE/2013/35 din 26 septembrie 2013 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibi
litatea colateralului (JO L 301, 12.11.2013, p. 6).
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Articolul 2
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 1 aprilie 2014.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 12 martie 2014.
Președintele BCE
Mario DRAGHI

