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DECIZIA (UE) 2015/839 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 27 aprilie 2015
privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare (BCE/2015/21)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6),
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții
specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de
credit (1), în special articolul 4 alineatul (1) litera (f), articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatul (5) litera (d) și artico
lele 9-13,
având în vedere propunerea Consiliului de supraveghere,
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 33 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, în 2014 Banca Centrală
Europeană (BCE) a efectuat o evaluare cuprinzătoare, inclusiv din perspectiva bilanțului, a instituțiilor de credit
identificate în Decizia BCE/2014/3 (2).

(2)

BCE ar trebui să efectueze o evaluare cuprinzătoare a instituțiilor de credit neacoperite de evaluarea anterioară și
care au devenit semnificative după adoptarea Deciziei BCE/2014/3, evaluare care să fie comparabilă din punct de
vedere al sferei de aplicare și al nivelului de detaliu cu cea efectuată în 2014.

(3)

Această evaluare ar trebui să includă trei instituții de credit clasificate de către BCE ca semnificative pe baza
caracterului semnificativ al activităților transfrontaliere ale unui grup supravegheat în sensul articolului 6
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și al articolelor 59 și 60 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014
al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (3). Totodată, aceasta ar trebui să includă o instituție de credit
clasificată ca semnificativă pe baza articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, deoarece este
una dintre cele mai importante trei instituții dintr-un stat membru participant, și o instituție de credit semnifi
cativă care a fost creată în 2014 ca urmare a măsurilor de rezoluție luate de o autoritate națională competentă cu
privire la o instituție de credit clasificată anterior ca semnificativă.

(4)

Întrucât activele acestei a doua instituții au făcut obiectul unei evaluări a calității activelor și unui audit special,
dar instituția în sine nu a fost supusă unei simulări de criză, aceasta ar trebui supusă unei simulări de criză în
2015.

(5)

În plus și pentru a asigura condiții de concurență echitabile, ar mai trebui incluse în această evaluare alte patru
instituții de credit care, pe baza datelor de la sfârșitul anului contabil pentru exercițiul financiar 2014, ar putea
îndeplini criteriile privind caracterul semnificativ prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 1024/2013.

(6)

BCE poate solicita persoanelor prevăzute la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 să
furnizeze toate informațiile relevante necesare pentru efectuarea de către BCE a unei evaluări cuprinzătoare. BCE
poate, de asemenea, face uz de competențele prevăzute la articolele 11-13 din acel regulament.

(7)

BCE ar trebui să colaboreze îndeaproape cu autoritățile naționale competente relevante cu ocazia efectuării acestei
evaluări cuprinzătoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Entitățile care fac obiectul evaluării cuprinzătoare
(1)

Entitățile incluse în lista din anexă fac obiectul evaluării cuprinzătoare care urmează a fi efectuată de BCE.

(1) JO L 287, 29.10.2013, p. 63.
(2) Decizia BCE/2014/3 din 4 februarie 2014 privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare (JO L 69,
8.3.2014, p. 107).
(3) Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul
Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale
desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).
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Novo Banco, SA va fi supusă doar simulării de criză din evaluarea cuprinzătoare.

(3) În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, instituțiile de credit identificate în anexă ca
făcând obiectul unei evaluări cuprinzătoare transmit toate informațiile solicitate de BCE și care au relevanță pentru
această evaluare.
Articolul 2
Competențe în materie de investigare
(1) În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE își poate exercita competențele în
materie de investigare cu privire la instituțiile de credit identificate în anexă.
(2) BCE verifică informațiile primite de la instituțiile de credit, inclusiv, la nevoie, prin inspecții la fața locului, și este,
după caz, asistată de autorităților naționale competente cu implicarea terților, în conformitate cu articolele 9-13 din
Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. Pentru efectuarea evaluării calității activelor ca parte a evaluării cuprinzătoare, ori de
câte ori este necesar, BCE poate invita autoritățile naționale competente să desemneze auditori care să efectueze auditul
care nu este prevăzut de lege.
Articolul 3
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 6 mai 2015.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 27 aprilie 2015.
Președintele BCE
Mario DRAGHI
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ANEXĂ
INSTITUȚIILE DE CREDIT INCLUSE ÎN EVALUAREA CUPRINZĂTOARE
Belgia

Banque Degroof S.A.
Franța

Agence Française de Développement (*)
Luxemburg

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

Mediterranean Bank plc (*)
Austria

Sberbank Europe AG
VTB Bank (Austria) AG
Portugalia

Novo Banco, SA (doar pentru simularea de criză)
Slovenia

Unicredit Banka Slovenija d.d.
Finlanda

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)

(*) Instituții mai puțin semnificative care ar putea fi reclasificate ca instituții de credit semnificative pe baza datelor de la sfârșitul anului
contabil pentru exercițiul financiar 2014.

