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ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 12 martie 2014
de modificare a Orientării BCE/2013/4 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiu
nile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării
BCE/2007/9
(BCE/2014/12)
(2014/330/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), 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) și Decizia BCE/2013/35 din 26 septembrie 2013 privind măsuri suplimentare legate de operațiu
nile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (3),

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.

(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)

Orientarea BCE/2013/4 (4), Decizia BCE/2013/22 (5) și Decizia BCE/2013/36 (6), împreună cu alte acte juridice,
prevăd măsurile suplimentare referitoare la operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului
aplicabile temporar până când Consiliul guvernatorilor va aprecia că nu mai sunt necesare pentru asigurarea unui
mecanism adecvat de transmitere a politicii monetare.

(4)

Orientarea BCE/2013/4 ar trebui modificată pentru a reflecta modificările aduse regimului aplicabil colateralului
în Eurosistem referitoare la: (a) extinderea cerințelor de raportare a datelor la nivel de împrumut la titlurile garan
tate cu active garantate cu creanțe din operațiunile cu carduri de credit în anexa I la Orientarea BCE/2011/14; (b)
revizuirea punerii în corespondență (mapping) a anumitor ratinguri de credit în contextul grilei armonizate de
evaluare a Eurosistemului; și (c) clarificarea regulilor în materie de rating legate de titlurile garantate cu active,
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Orientarea BCE/2013/4 a Băncii Centrale Europene din 20 martie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de
refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (JO L 95, 5.4.2013, p. 23).
(5) Decizia BCE/2013/22 din 5 iulie 2013 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzac
ționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru (JO L 195, 18.7.2013, p. 27).
(6) Decizia BCE/2013/36 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. 13).
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ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Modificări
Orientarea BCE/2013/4 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3) În sensul articolului 5 alineatul (1) și al articolului 7, Republica Elenă și Republica Portugheză sunt considerate
state membre din zona euro care respectă un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional.”
2. Articolul 3 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Pe lângă titlurile garantate cu active (asset-backed securities) (TGA) eligibile în temeiul capitolului 6 din anexa I
la Orientarea BCE/2011/14, TGA care nu îndeplinesc cerințele pentru evaluarea creditului prevăzute la punctul 6.3
din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, dar în rest îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate aplicabile TGA în temeiul
anexei I la Orientarea BCE/2011/14, sunt eligibile drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Euro
sistem, cu condiția să aibă două ratinguri de tip «triplu B» (triple B) (*) cel puțin, de la orice ECAI acceptate pentru
emisiune. Acestea trebuie să îndeplinească 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 (IMMuri) [loans to small and medium-sized enterprises (SMEs)]; (iii) credite ipotecare comerciale (commercial mortgages); (iv)
credite auto (auto loans); (v) leasing (leasing); (vi) credite de consum (consumer finance); (vii) creanțe din operațiunile
cu carduri de credit (credit card receivables);
(b) nu există mixuri 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 respectivelor TGA;

(ii) sunt neperformante atunci când sunt încorporate în TGA pe parcursul vieții TGA, de exemplu prin interme
diul unei substituiri sau înlocuiri a 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.
(*) Un rating de tip «triplu B» este cel puțin un rating «Baa3» acordat de Moody's, «BBB-» acordat de Fitch sau de Stan
dard & Poor's sau un rating «BBBL» acordat de DBRS.”
Articolul 2
Producerea de efecte și punerea în aplicare
(1)

Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către BCN.

(2) BCN iau măsurile necesare pentru respectarea articolului 1 al prezentei orientări și le aplică de la 1 aprilie 2014.
Acestea transmit BCE textele și metodele referitoare la aceste măsuri până la 24 martie 2014 cel târziu.
Articolul 3
Destinatari
Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

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