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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/839
z dne 27. aprila 2015
o določitvi kreditnih institucij, ki so predmet celovite ocene (ECB/2015/21)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 127(6) Pogodbe,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo
na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 4(1)(f), člena 4(3),
člena 6(5)(d) in členov 9 do 13 Uredbe,
ob upoštevanju predloga Nadzornega odbora,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 33(3) in (4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 je Evropska centralna banka (ECB) leta 2014 opravila
celovito oceno kreditnih institucij, določenih v Sklepu ECB/2014/3 (2), vključno z oceno njihove bilance stanja.

(2)

ECB bi morala opraviti celovito oceno tistih kreditnih institucij, ki jih prejšnja ocena ni zajela in so postale
pomembne po sprejetju Sklepa ECB/2014/3, in sicer v primerljivem obsegu in globini z oceno iz leta 2014.

(3)

V tej oceni bi morale biti zajete tri kreditne institucije, ki jih je ECB razvrstila kot pomembne na podlagi
pomembnosti čezmejnih dejavnosti nadzorovane skupine v smislu člena 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ter
členov 59 in 60 Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/17) (3). Zajeta bi morala biti tudi
kreditna institucija, razvrščena kot pomembna na podlagi člena 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013, ker je ena od
treh najpomembnejših institucij v sodelujoči državi članici, in pomembna kreditna institucija, ki je bila
ustanovljena leta 2014 kot posledica ukrepov reševanja, ki jih je pristojni nacionalni organ sprejel v zvezi s
kreditno institucijo, ki je bila razvrščena kot pomembna.

(4)

Ker so bila sredstva slednje institucije predmet pregleda kakovosti sredstev in posebne revizije, institucija sama pa
ni opravljala obremenitvenega testa, bi morala institucija v letu 2015 opravljati samo obremenitveni test.

(5)

Poleg tega in da bi zagotovili enake pogoje, bi bilo treba v to oceno zajeti še štiri druge kreditne institucije, ki bi
lahko izpolnile merila za pomembnost, določena v členu 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013, na podlagi podatkov
ob računovodskem koncu leta za poslovno leto 2014.

(6)

ECB lahko od oseb iz člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013 zahteva, naj predložijo vse informacije, ki jih
potrebuje za izvedbo celovite ocene. ECB lahko uporabi tudi svoja pooblastila po členih 11 do 13 navedene
uredbe.

(7)

ECB bi morala pri izvedbi te celovite ocene tesno sodelovati z upoštevnimi pristojnimi nacionalnimi organi –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Subjekti, ki so predmet celovite ocene
1.

Subjekti, navedeni v Prilogi, so predmet celovite ocene, ki jo bo izvedla ECB.

(1) UL L 287, 29.10.2013, str. 63.
(2) Sklep ECB/2014/3 z dne 4. februarja 2014 o določitvi kreditnih institucij, ki so predmet celovite ocene (UL L 69, 8.3.2014, str. 107).
(3) Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega
mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna
uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).
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Novo Banco, SA opravlja v okviru celovite ocene samo obremenitveni test.

3.
V skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1024/2013 predložijo kreditne institucije, ki so v Prilogi določene kot
predmet celovite ocene, vse informacije, ki so pomembne za to oceno in jih zahteva ECB.
Člen 2
Preiskovalna pooblastila
1.
V skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. 1024/2013 lahko ECB izvaja svoja preiskovalna pooblastila v zvezi s
kreditnimi institucijami, določenimi v Prilogi.
2.
ECB preveri informacije, ki jih prejme od kreditnih institucij, vključno z inšpekcijskimi pregledi na kraju samem,
kadar je to potrebno, pri čemer ji pomagajo pristojni nacionalni organi, če je to primerno, in z vključitvijo tretjih oseb,
v skladu s členi 9 do 13 Uredbe (EU) št. 1024/2013.. Kadar je to potrebno, lahko ECB povabi pristojne nacionalne
organe, da za opravljanje pregleda kakovosti sredstev v okviru celovite ocene imenujejo revizorje, ki niso zakonsko
predpisani.
Člen 3
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati 6. maja 2015.

V Frankfurtu na Majni, 27. aprila 2015
Predsednik ECB
Mario DRAGHI
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PRILOGA
INSTITUCIJE, ZAJETE V CELOVITO OCENO
Belgija

Banque Degroof S.A.
Francija

Agence Française de Développement (*)
Luksemburg

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

Mediterranean Bank plc (*)
Avstrija

Sberbank Europe AG
VTB Bank (Austria) AG
Portugalska

Novo Banco, SA (samo obremenitveni test)
Slovenija

Unicredit Banka Slovenija d.d.
Finska

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)

(*) Manj pomembne institucije, ki se lahko prerazvrstijo kot pomembne kreditne institucije na podlagi podatkov ob računovodskem koncu
leta za poslovno leto 2014.

