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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/839
(2015. gada 27. aprīlis),
ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums (ECB/2015/21)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 6. punktu,
ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus
uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās
4. panta 1. punkta f) apakšpunktu, 4. panta 3. punktu, 6. panta 5. punkta d) apakšpunktu un 9.–13. pantu,
ņemot vērā Uzraudzības valdes priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 33. panta 3. un 4. punktu Eiropas Centrālā banka (ECB) 2014. gadā veica
Lēmumā ECB/2014/3 (2) norādīto kredītiestāžu visaptverošo novērtējumu, t. sk. bilances novērtējumu.

(2)

ECB jāveic visaptverošais novērtējums, kura apjoms un saturs ir salīdzināms ar 2014. gadā veikto novērtējumu,
attiecībā uz kredītiestādēm, uz kurām neattiecās iepriekšējais visaptverošais novērtējums un kuras kļuvušas par
nozīmīgām iestādēm pēc Lēmuma ECB/2014/3 pieņemšanas.

(3)

Šajā novērtējumā būtu jāiekļauj trīs kredītiestādes, kuras ECB klasificējusi kā nozīmīgas, pamatojoties uz
uzraudzītas grupas pārrobežu darbības nozīmīgumu, kā tas noteikts Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta
4. punktā un Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) 59. un 60. pantā. Tajā
jāiekļauj arī kredītiestāde, kura klasificēta kā nozīmīga, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta
4. punktu, jo tā ir viena trim nozīmīgākajām iestādēm iesaistītajā dalībvalstī un nozīmīga kredītiestāde, kas
izveidota 2014. gadā, nacionālajai kompetentajai iestādei veicot noregulējuma pasākumus attiecībā uz
kredītiestādi, kura iepriekš tika klasificēta kā nozīmīga.

(4)

Ņemot vērā, ka pēdējās minētās iestādes aktīvi tika pakļauti aktīvu kvalitātes pārbaudei un īpašai revīzijai, bet
attiecībā uz pašu iestādi nav veikts stresa tests, 2015. gadā uz šo iestādi jāattiecina tikai stresa tests.

(5)

Turklāt, lai nodrošinātu vienlīdzīgus nosacījumus, šajā novērtējumā būtu jāiekļauj vēl četras kredītiestādes, kas,
pamatojoties uz grāmatvedības gada beigu datiem 2014. finanšu gadā, var atbilst Regulas (ES) Nr. 1024/2013
6. panta 4. punktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem.

(6)

ECB var pieprasīt Regulas (ES) Nr. 1024/2013 10. panta 1. punktā minētajām personām sniegt visu attiecīgo
informāciju, lai ECB varētu veikt visaptverošo novērtējumu. ECB var izmantot arī savas tiesības saskaņā ar
minētās regulas 11.–13. pantu.

(7)

ECB cieši jāsadarbojas ar attiecīgajām nacionālajām kompetentajām iestādēm, veicot šo visaptverošo novērtējumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Iestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums
1.

ECB veiktais visaptverošais novērtējumus attiecas uz pielikumā norādītajām iestādēm.

(1) OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.
(2) Lēmums ECB/2014/3 (2014. gada 4. februāris), ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums (OV L 69,
8.3.2014., 107. lpp.).
(3) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma
pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula)
(ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).
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Uz Novo Banco, SA attiecas tikai visaptverošā novērtējuma stresa tests.

3.
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 10. pantu kredītiestādes, kas pielikumā norādītas kā tādas, uz kurām
attiecas visaptverošais novērtējums, iesniedz visu šim novērtējumam vajadzīgo informāciju, ko tām lūdz ECB.
2. pants
Izmeklēšanas pilnvaras
1.
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 11. pantu ECB var īstenot savas izmeklēšanas pilnvaras attiecībā
uz pielikumā norādītajām kredītiestādēm.
2.
ECB pārbauda no kredītiestādēm saņemto informāciju, t. sk. vajadzības gadījumā veicot pārbaudes uz vietas, un tai
palīdz nacionālās kompetentās iestādes, attiecīgos gadījumos iesaistot trešās personas, saskaņā ar Regulas (ES)
Nr. 1024/2013 9.–13. pantu. ECB vajadzības gadījumā var lūgt nacionālās kompetentās iestādes iecelt revidentus aktīvu
kvalitātes pārbaudei visaptverošā novērtējuma ietvaros.
3. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā 2015. gada 6. maijā.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 27. aprīlī
ECB prezidents
Mario DRAGHI
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PIELIKUMS
VISAPTVEROŠAJĀ NOVĒRTĒJUMĀ IEKĻAUTĀS IESTĀDES
Beļģija

Banque Degroof S.A.
Francija

Agence Française de Développement (*)
Luksemburga

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

Mediterranean Bank plc (*)
Austrija

Sberbank Europe AG
VTB Bank (Austria) AG
Portugāle

Novo Banco, SA (tikai stresa tests)
Slovēnija

Unicredit Banka Slovenija d.d.
Somija

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)

(*) Mazāk nozīmīgas iestādes, kas var tikt klasificētas kā nozīmīgas kredītiestādes, pamatojoties uz grāmatvedības gada beigu datiem
2014. finanšu gadā.

