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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/839 HATÁROZATA
(2015. április 27.)
az átfogó értékelés alá tartozó hitelintézetek azonosításáról (EKB/2015/21)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (6) bekezdésére,
tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos
külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 4. cikke (1) bekezdése f) pontjára, 4. cikke (3) bekezdésére, 6. cikke (5) bekezdésének d) pontjára és 9–13. cikkére,
tekintettel a felügyeleti testület javaslatára,
mivel:
(1)

A 1024/2013/EU rendelet 33. cikkének (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban az Európai Központi
Bank (EKB) 2014-ben elvégzett egy átfogó értékelést – ideértve a mérlegértékelést is – az EKB/2014/3
határozatban (2) azonosított hitelintézetek vonatkozásában.

(2)

Az EKB-nak el kell végeznie egy, hatályában és mélységében a 2014-ben elvégzetthez hasonló értékelést azon
hitelintézetek vonatkozásában, amelyekre az előző értékelés azért nem terjedt ki, mert azok az EKB/2014/3
határozat elfogadását követően váltak jelentőssé.

(3)

Ennek az értékelésnek magában kell foglalnia három, az 1024/2013/EU rendelet 6. cikk (4) bekezdése és a
468/2014/EU európai központi banki rendelet 59. és 60. cikke (EKB/2014/17) (3) értelmében az EKB által a
felügyelt csoport határokon átnyúló tevékenységének jelentőségére tekintettel jelentősnek minősített hitelintézetet
is. Az értékelésnek szintén magában kell foglalnia egy, az 1024/2013/EU rendelet 6. cikk (4) bekezdése alapján
jelentősnek minősített hitelintézetet is, mivel az az egyik résztvevő tagállamban egyike a három leginkább
jelentősnek minősülő intézménynek, valamint egy, 2014-ben az illetékes nemzeti hatóság által egy korábban
jelentősnek minősített hitelintézet tekintetében meghozott szanálási intézkedés következtében létrehozott jelentős
hitelintézetet is.

(4)

Mivel az utóbbi intézmény eszközei az eszközminőségi áttekintés és különleges ellenőrzés alá tartoztak, de maga
az intézmény nem esett át egy stresszteszten, az intézményre 2015-ben csak a stressztesztnek kell vonatkoznia.

(5)

Ezen túlmenően, valamint az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében azt a négy egyéb hitelintézetet,
amely a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó számviteli év végi adatok alapján megfelelhet a 1024/2013/EU
rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott, a jelenősnek minősülésre vonatkozó követelményeknek,
szintén be kell vonni ebbe az értékelésbe.

(6)

Az EKB előírhatja a 1024/2013/EU rendelet 10. cikk (1) bekezdésében hivatkozott személyek számára azt, hogy
az EKB általi átfogó értékelés elvégzéséhez szükséges valamennyi érdemi információt bocsássák a rendelkezésére.
Az EKB ezen túlmenően a rendelet 11–13. cikkeiben foglalt hatásköreivel is élhet.

(7)

Az EKB-nak szorosan együtt kell működnie az érintett illetékes nemzeti hatóságokkal az ezen átfogó értékelés
elvégzése során,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az átfogó értékelés alá tartozó jogalanyok
(1)

A mellékletben felsorolt jogalanyok az EKB által elvégzendő átfogó ellenőrzés alá tartoznak.

(1) HL L 287., 2013.10.29., 63. o.
(2) EKB/2014/3 határozat (2014. február 4.) az átfogó értékelés alá tartozó hitelintézetek azonosításáról (HL L 69., 2014.3.8., 107. o.).
(3) Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai
Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létreho
zásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).
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A Novo Banco, SA-ra csak az átfogó ellenőrzés részét képező stresszteszt vonatkozik.

(3) A 1024/2013/EU rendelet 10. cikkében foglaltakkal összhangban a mellékletben felsorolt, átfogó ellenőrzés alá
esőként azonosított hitelintézeteknek valamennyi, az EKB által előírt, az ellenőrzés vonatkozásában érdeminek minősülő
információt be kell nyújtania.
2. cikk
Vizsgálati hatáskörök
(1) Az EKB a 1024/2013/EU rendelet 11. cikkében foglaltakkal összhangban gyakorolhatja a mellékletben felsorolt
hitelintézetek vonatkozásában a vizsgálati hatásköreit.
(2) Az EKB ellenőrzi a hitelintézetektől kapott információkat, beleértve – amennyiben az szükséges – helyszíni
vizsgálatok elvégzése által is, és adott esetben munkáját az 1024/2013/EU rendelet 9–13. cikkében foglaltakkal
összhangban harmadik felek bevonásával az illetékes nemzeti hatóságok segítik. Az EKB, amennyiben ez szükséges,
felkérheti az illetékes nemzeti hatóságokat arra, hogy azok jelöljenek ki egy nem kötelező könyvvizsgálót az eszközmi
nőségi áttekintésnek az átfogó értékelés keretében történő elvégzése érdekében.
3. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2015. május 6-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. április 27-én.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI
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MELLÉKLET
AZ ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK
Belgium

Banque Degroof S.A.
Franciaország

Agence Française de Développement (*)
Luxemburg

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (*)
Málta

Mediterranean Bank plc (*)
Ausztria

Sberbank Europe AG
VTB Bank (Austria) AG
Portugália

Novo Banco, SA (only for the stress test)
Szlovénia

Unicredit Banka Slovenija d.d.
Finnország

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)

(*) Kevésbé jelentősnek minősülő intézmények, amelyek jelentősebb hitelintézetként átsorolásra kerülhetnek a 2014-es pénzügyi évre
vonatkozó számviteli év végi adatok alapján.

