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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/839
2015 m. balandžio 27 d.
kuriuo nustatomos išsamiai vertinamos kredito įstaigos (ECB/2015/21)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 6 dalį,
atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui
pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo
4 straipsnio 1 dalies f punktą, 4 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 5 dalies d punktą ir 9–13 straipsnius,
atsižvelgdama į Priežiūros valdybos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 33 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Europos Centrinis Bankas (ECB)
2014 metais atliko Sprendime ECB/2014/3 (2) nurodytų kredito įstaigų išsamų vertinimą, įskaitant balanso
vertinimą;

(2)

tų kredito įstaigų, kurios nebuvo įtrauktos į ankstesnį vertinimą ir tapo svarbiomis po Sprendimo ECB/2014/3
priėmimo, atžvilgiu ECB turėtų atlikti tokios pat apimties ir nuodugnumo išsamų vertinimą, koks buvo atliktas
2014 metais;

(3)

šis vertinimas turėtų apimti tris kredito įstaigas, kurias ECB pripažino svarbiomis pagal prižiūrimos grupės
tarpvalstybinės veiklos svarbos kriterijų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalyje ir
Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) 59 ir 60 straipsniuose. Jis taip pat
turėtų apimti kredito įstaigą, pripažintą svarbia pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalį, kadangi
tai yra viena iš trijų svarbiausių įstaigų dalyvaujančioje valstybėje narėje, ir svarbią kredito įstaigą, kuri buvo
įsteigta 2014 metais po to, kai nacionalinė kompetentinga institucija ėmėsi pertvarkymo priemonių kredito
įstaigos, kuri anksčiau buvo pripažinta svarbia, atžvilgiu;

(4)

kadangi pastarosios įstaigos atžvilgiu buvo atliekamas turto kokybės tikrinimas ir specialusis auditas, bet pati
įstaiga nebuvo testuojama nepalankiausiomis sąlygomis, ši įstaiga 2015 metais turėtų būti tik testuojama nepalan
kiausiomis sąlygomis;

(5)

be to, siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, į šį vertinimą taip pat turėtų būti įtrauktos keturios kitos
kredito įstaigos, kurios gali atitikti Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus svarbos
kriterijus remiantis 2014 finansinių metų apskaitos metų pabaigos duomenimis;

(6)

ECB gali reikalauti, kad Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys pateiktų visą
informaciją, reikalingą ECB išsamiam vertinimui atlikti. ECB taip pat gali pasinaudoti savo įgaliojimais pagal to
reglamento 11–13 straipsnius;

(7)

atlikdamas šį išsamų vertinimą, ECB turėtų glaudžiai bendradarbiauti su atitinkamomis nacionalinėmis kompeten
tingomis institucijomis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Išsamiai vertinami subjektai
1.

ECB atlieka priede išvardytų subjektų išsamų vertinimą.

(1) OL L 287, 2013 10 29, p. 63.
(2) 2014 m. vasario 4 d. Sprendimas ECB/2014/3, kuriuo nustatomos išsamiai vertinamos kredito įstaigos (OL L 69, 2014 3 8, p. 107).
(3) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko,
nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme
struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).
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Novo Banco, SA atžvilgiu atliekama tik išsamaus vertinimo dalis – testavimas nepalankiausiomis sąlygomis.

3.
Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 10 straipsniu, priede nurodytos išsamiai vertinamos kredito įstaigos
pateikia visą ECB prašomą informaciją, kuri yra svarbi šiam vertinimui.
2 straipsnis
Tyrimo įgaliojimai
1.
Vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 11 straipsniu, ECB gali vykdyti savo tyrimo įgaliojimus priede
nurodytų kredito įstaigų atžvilgiu.
2.
ECB patikrina iš kredito įstaigų gautą informaciją, įskaitant, kai tai reikalinga, atlikdamas patikrinimus vietoje, ir
jam padeda nacionalinės kompetentingos institucijos, kai tinkama, dalyvaujant trečiosioms šalims, kaip nustatyta
Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 9–13 straipsniuose. Kai reikalinga, ECB gali pasiūlyti nacionalinėms kompetentingoms
institucijoms paskirti neįstatyminius auditorius atlikti turto kokybės patikrinimą kaip išsamaus vertinimo dalį.
3 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. gegužės 6 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. balandžio 27 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI
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PRIEDAS
IŠSAMIAI VERTINIMOS ĮSTAIGOS
Belgija

Banque Degroof S.A.
Prancūzija

Agence Française de Développement (*)
Liuksemburgas

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

Mediterranean Bank plc (*)
Austrija

Sberbank Europe AG
VTB Bank (Austria) AG
Portugalija

Novo Banco, SA (tik testavimas nepalankiausiomis sąlygomis)
Slovėnija

Unicredit Banka Slovenija d.d.
Suomija

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)

(*) Mažiau svarbios įstaigos, kurios gali būti pripažintos svarbiomis kredito įstaigomis remiantis 2014 finansinių metų apskaitos metų
pabaigos duomenimis.

