
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/839 

z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie (EBC/2015/21) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 6, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1 lit. f), art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 5 lit. d) i art. 9–13, 

uwzględniając wniosek Rady ds. Nadzoru, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 33 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 Europejski Bank Centralny (EBC) podjął w 
2014 r. wszechstronną ocenę instytucji kredytowych wskazanych w decyzji EBC/2014/3 (2), w tym ocenę bilansu. 

(2)  EBC powinien podjąć wszechstronną ocenę, porównywalną co do zakresu i szczegółowości z oceną podjętą w 
2014 r., w odniesieniu do instytucji kredytowych nieobjętych poprzednią oceną, które stały się istotne po 
przyjęciu decyzji EBC/2014/3. 

(3)  Ocena ta powinna objąć trzy instytucje kredytowe sklasyfikowane przez EBC jako istotne na podstawie istotności 
transgranicznej działalności grupy objętej nadzorem w rozumieniu art. 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
nr 1024/2013 i art. 59 i 60 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 
(EBC/2014/17) (3). Powinna również objąć instytucję kredytową sklasyfikowaną jako istotna na podstawie art. 6 
ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, gdyż jest ona jedną z trzech najbardziej istotnych instytucji w uczestni
czącym państwie członkowskim, jak również istotną instytucję kredytową utworzoną w 2014 r. w wyniku 
środków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zastosowanych przez właściwy organ krajowy wobec 
instytucji kredytowej poprzednio sklasyfikowanej jako istotna. 

(4)  Ponieważ aktywa ostatniej z tych instytucji zostały poddane przeglądowi jakości aktywów i specjalnemu 
audytowi, ale sama instytucja nie przeszła testu warunków skrajnych, instytucja ta w 2015 r. powinna podlegać 
tylko testowi warunków skrajnych. 

(5)  Ponadto, dla zapewnienia jednakowych warunków działania, oceną powinny również zostać objęte cztery inne 
instytucje kredytowe, które mogą spełniać kryteria istotności określone w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
nr 1024/2013 na podstawie danych na koniec roku obrotowego dla roku finansowego 2014. 

(6)  EBC może zażądać od osób, o których mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, przedstawienia 
wszelkich odpowiednich informacji potrzebnych EBC do przeprowadzenia wszechstronnej oceny. EBC może 
również skorzystać ze swoich uprawnień przewidzianych w art. 11–13 tego rozporządzenia. 

(7)  Przy przeprowadzaniu niniejszej wszechstronnej oceny EBC ściśle współpracuje z odpowiednimi właściwymi 
organami krajowymi, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Podmioty podlegające wszechstronnej ocenie 

1. Podmioty wymienione w załączniku podlegają wszechstronnej ocenie, która zostanie przeprowadzona przez EBC. 

29.5.2015 L 132/88 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63. 
(2) Decyzja EBC/2014/3 z dnia 4 lutego 2014 r. wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie (Dz.U. L 69 z 

8.3.2014, s. 107). 
(3) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy 

pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach 
Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) 
(Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1). 



2. Novo Banco, SA podlega wszechstronnej ocenie jedynie w części obejmującej test warunków skrajnych. 

3. Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 instytucje kredytowe wskazane w załączniku jako 
podlegające wszechstronnej ocenie mają obowiązek przedstawić wszelkie informacje mające znaczenie dla tej oceny, 
jakich zażąda EBC. 

Artykuł 2 

Uprawnienia dochodzeniowe 

1. Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC może wykonywać przysługujące mu uprawnienia 
dochodzeniowe w odniesieniu do instytucji kredytowych wskazanych w załączniku. 

2. EBC weryfikuje informacje otrzymane od instytucji kredytowych, w tym w razie potrzeby przeprowadzając 
kontrole na miejscu, i korzysta z pomocy właściwych organów krajowych, w razie potrzeby łącznie z uczestnictwem 
osób trzecich, zgodnie z art. 9–13 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. EBC może w razie potrzeby zwrócić się do 
właściwych organów krajowych o wyznaczenie biegłych rewidentów innych niż ustawowi w celu przeprowadzenia 
przeglądu jakości aktywów stanowiącego część wszechstronnej oceny. 

Artykuł 3 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2015 r. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 27 kwietnia 2015 r. 

Mario DRAGHI 

Prezes EBC  
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ZAŁĄCZNIK 

INSTYTUCJE OBJĘTE WSZECHSTRONNĄ OCENĄ 

Belgia 

Banque Degroof S.A. 

Francja 

Agence Française de Développement (*) 

Luksemburg 

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

Malta 

Mediterranean Bank plc (*) 

Austria 

Sberbank Europe AG 

VTB Bank (Austria) AG 

Portugalia 

Novo Banco, SA (tylko dla testu warunków skrajnych) 

Słowenia 

Unicredit Banka Slovenija d.d. 

Finlandia 

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)  
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(*) Mniej istotne instytucje, które mogą być sklasyfikowane jako istotne instytucje kredytowe na podstawie danych na koniec roku 
obrotowego dla roku finansowego 2014. 
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