L 116/22

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

7.5.2015

ORIENTĂRI
ORIENTAREA (UE) 2015/732 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 16 aprilie 2015
de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică
monetară din Eurosistem (BCE/2014/60) (BCE/2015/20)
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, articolele 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 și articolul 20 primul paragraf,
întrucât:
(1)

Realizarea unei politici monetare unice implică definirea mijloacelor, instrumentelor și procedurilor utilizate de
Eurosistem, alcătuit din Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror
monedă este euro (denumite în continuare „BCN”), pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în
statele membre a căror monedă este euro.

(2)

În baza articolului 12.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene
(denumit în continuare „Statutul SEBC”), BCE are autoritatea de a formula politica monetară unică a Uniunii și de
a emite orientările necesare pentru punerea în aplicare în mod corespunzător a acesteia. În conformitate cu
articolul 14.3 din Statutul SEBC, BCN au obligația de a acționa în conformitate cu aceste orientări. Prin urmare,
prezenta orientare se adresează Eurosistemului. Regulile stabilite în prezenta orientare vor fi puse în aplicare de
către BCN în clauze contractuale sau norme administrative. Contrapărțile vor trebui să respecte aceste norme,
astfel cum sunt puse în aplicare de BCN în respectivele clauze contractuale sau norme administrative.

(3)

Articolul 18.1 prima liniuță din Statutul SEBC permite Eurosistemului să intervină pe piețele financiare, fie prin
operațiuni simple de vânzare și cumpărare (la vedere și la termen) sau prin contracte de report, fie prin primirea
sau acordarea de împrumuturi de creanțe și instrumente tranzacționabile exprimate în euro sau în alte monede,
precum și de metale prețioase. Articolul 18.1 a doua liniuță permite Eurosistemului să desfășoare operațiuni de
creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață.

(4)

Pentru a proteja Eurosistemul împotriva riscului de contraparte, articolul 18.1 a doua liniuță din Statutul SEBC
prevede că, atunci când Eurosistemul desfășoară operațiuni de creditare cu instituții de credit și alți participanți pe
piață, creditarea ar trebui să se bazeze pe colateral corespunzător.

(5)

Pentru a asigura egalitatea de tratament a contrapărților, precum și pentru a crește eficiența operațională și
transparența, activele trebuie să îndeplinească anumite criterii uniforme la nivelul statelor membre a căror
monedă este euro, pentru a fi eligibile drept colateral în operațiunile de creditare din Eurosistem.

(6)

Eurosistemul a elaborat un cadru unic pentru activele eligibile drept colateral, astfel încât toate operațiunile de
creditare din Eurosistem sunt efectuate în mod armonizat prin intermediul punerii în aplicare a prezentei
orientări în toate statele membre a căror monedă este euro.

(7)

Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (1) ar trebui modificată pentru a reflecta
modificările aduse regimului aplicabil colateralului în Eurosistem referitoare la structurile de cupoane acceptabile
pentru activele tranzacționabile.

(1) Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică
monetară din Eurosistem (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).
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Prin urmare, Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
În Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), articolul 63 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 63
Structuri de cupoane acceptabile pentru activele tranzacționabile
(1) Pentru a fi eligibile, instrumentele de natura datoriei au una din următoarele structuri de cupoane până la
răscumpărarea finală:
(a) cupon fix, zero sau multi-step, cu calendar și valori predefinite ale cupoanelor, care nu poate determina un flux
de numerar negativ; sau
(b) cupon variabil, care nu poate determina un flux de numerar negativ și care are următoarea structură: rata
cuponului = (rata de referință × l) ± x, cu f ≤ rata cuponului ≤ c, unde:
(i) rata de referință este numai una din următoarele la un anumit moment:
— o rată a pieței monetare din zona euro (de exemplu, EURIBOR, LIBOR sau indici similari);
— o rată de swap cu scadență constantă (de exemplu, CMS, EIISDA, EUSA);
— randamentul unei obligațiuni de stat din zona euro sau al unui index de astfel de obligațiuni cu scadență
de un an sau mai mică;
— un indice al inflației din zona euro; și
(ii) f (limită inferioară), c (limită superioară), l (efect de levier/reducere a efectului de levier) și x (marjă) sunt,
dacă sunt prezente, numere care sunt predefinite la emisiune sau care se pot schimba în timp numai în
conformitate cu un traseu predefinit la emisiune, unde f și c sunt mai mari sau egale cu zero, iar l este mai
mare ca zero pe întreaga durată de viață a activului. Pentru cupoanele variabile cu un indice al inflației ca
rată de referință, l este egal cu unu.
(2) Orice structură a cuponului care nu respectă alineatul (1) nu este eligibilă, inclusiv în cazurile în care numai o
parte a structurii de remunerare, precum o primă, este neconformă.
(3) În sensul prezentului articol, în cazul în care cuponul este multi-step fix sau variabil, evaluarea structurii
relevante a cuponului se bazează pe întreaga durată de viață a activului, pe baza unei perspective atât prospective,
cât și retrospective.
(4) Structurile acceptabile ale cupoanelor nu au opțiuni care depind de emitent, în sensul că, pe întreaga durată
de viață a activului, pe baza unei perspective prospective și retrospective, modificările structurii cuponului care
depind de o decizie a emitentului nu sunt acceptabile.”

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 prezentei orientări și le aplică de la 1 mai 2015. Acestea transmit
BCE textele și metodele referitoare la aceste măsuri până la 24 aprilie 2015 cel târziu.
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Articolul 3
Destinatari
Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 16 aprilie 2015.
Președintele BCE
Mario DRAGHI

