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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1955,
annettu 24 päivänä lokakuuta 2017,
asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin
edustavien hintojen vahvistamisen osalta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY)
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan b alakohdan,
ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä
sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1216/2009 ja (EY) N:o 614/2009 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan
a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (3) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin
tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä edustavat
hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja muna-albumiinin edustavien hintojen määrittämisen perustana olevien
tietojen säännöllinen seuranta osoittaa, että on aiheellista muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavat tuontihinnat
ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1484/95 olisi muutettava.

(4)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen
saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUVL L 150, 20.5.2014, s. 1.
(3) Komission asetus (EY) N:o 1484/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa
sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edustavien hintojen vahvistamisesta sekä
asetuksen N:o 163/67/ETY kumoamisesta (EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47).
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2017.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jerzy PLEWA

Pääjohtaja
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto
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”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta
(euroa/100 kg)

3 artiklassa
tarkoitettu vakuus
(euroa/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kananruhot (ns. 70-prosenttista kanaa),
jäädytetyt

107,5

0

AR

0207 12 90

Kananruhot (ns. 65-prosenttista kanaa),
jäädytetyt

102,1

5

AR

172,4

0

BR

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädyte
tyt

243,1

17

AR

212,5

26

BR

296,9

1

CL

229,1

21

TH

340,6

0

BR

401,7

0

CL

0207 14 10

0207 27 10

Luuttomat palat, kalkkunaa, jäädytetyt

0408 91 80

Kuorettomat linnunmunat, kuivatut

352,1

0

AR

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai
kanaa

197,9

27

BR

(1) Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta
2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ”
tarkoittaa ”muuta alkuperää”.”
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1956,
annettu 26 päivänä lokakuuta 2017,
nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten
merkintöjen rekisteriin (Saucisson d'Ardenne / Collier d'Ardenne / Pipe d'Ardenne (SMM))
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Belgian hakemus nimityksen ”Saucisson d'Ardenne” / ”Collier d'Ardenne” / ”Pipe d'Ardenne” (SMM)
rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan
2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Komissio vastaanotti kaksi vastaväiteilmoitusta: Zurich Foodstuff Trading LLC – United Arab Emiratesilta
17 päivänä elokuuta 2015 ja Rezos Brands SA – Greeceltä 14 päivänä syyskuuta 2015.

(3)

Komissio välitti Belgialle Zurich Foodstuff Trading LLC:n vastaväiteilmoituksen. Rezos Brands SA:n lähettämää
vastaväiteilmoitusta ei välitetty, koska asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
mukaan luonnolliset tai oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee ja jotka ovat sijoittautuneet muun
kuin hakemuksen vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle tai asuvat siellä, voivat esittää vastaväiteilmoituksen
sijoittautumisjäsenvaltioille. Tämän vuoksi Rezos Brands SA ei voinut esittää vastaväiteilmoitusta suoraan
komissiolle. Lisäksi komissio oli vastaanottanut vastaväiteilmoituksen sen jälkeen, kun vastaväiteilmoituksen
esittämiselle asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 1 kohdan nojalla vahvistettu määräaika oli jo päättynyt.

(4)

Komissio vastaanotti 17 päivänä lokakuuta 2015 perustellun vastaväitteen Zurich Foodstuff Trading LLC:ltä.

(5)

Vastaväitteen esittäjän etua, sellaisena kuin se kuvattiin perustellussa vastaväitteessä, ei ollut todettavissa eikä se
ollut suora vaan epäsuora ja hypoteettinen. Koska Zurich Foodstuff Trading LLC:lla ei ollut oikeutettua etua,
vastaväitemenettelyä ei jatkettu. Näin ollen Zurich Foodstuff Trading LLC:n esittämää vastaväitettä ei voitu ottaa
käsiteltäväksi.

(6)

Belgian viranomaiset välittivät komissiolle 16 päivänä heinäkuuta 2014 päivätyllä kirjellä pyynnön, jonka oli
esittänyt SMM-tuotteelle ”Saucisson d'Ardenne” / ”Collier d'Ardenne” / ”Pipe d'Ardenne” määritellyn
maantieteellisen alueen ulkopuolelle sijoittautunut yritys TerBeke-Pluma, joka oli esittänyt asetuksen (EU)
N:o 1151/2012 49 artiklan 3 kohdan nojalla tutkittavaksi otettavan vastaväitteen; yritys pyysi asetuksen (EU)
N:o 1151/2012 15 artiklan 1 kohdan nojalla siirtymäaikaa, jonka aikana se saisi jatkaa nimen ”Saucisson
d'Ardenne” / ”Collier d'Ardenne” / ”Pipe d'Ardenne” käyttöä. Belgian viranomaiset toimittivat 1 päivänä
huhtikuuta 2015, 3 päivänä marraskuuta 2016 ja 3 päivänä huhtikuuta 2017 päivätyillä kirjeillä tiedot ja
selvennykset, joita komissio tarvitsi ollakseen tietoinen kaikista tosiseikoista tehdessään päätöksen edellä
mainitusta siirtymäajasta.

(7)

Nimelle ”Saucisson d'Ardenne” / ”Collier d'Ardenne” / ”Pipe d'Ardenne” on myönnetty asetuksen (EU)
N:o 1151/2012 9 artiklan nojalla väliaikainen kansallinen suoja 8 päivästä toukokuuta 2014 alkaen eli siitä
päivästä alkaen, jona komissio vastaanotti rekisteröintihakemuksen. Tässä yhteydessä TerBeke-Plumalle
myönnettiin kansallisella tasolla enintään yhdeksän kuukauden sopeutumisaika, jonka aikana se voi jatkaa
suojatun nimen käyttöä tuotteissa, jotka eivät ole eritelmän mukaisia. Sopeutumisaika alkoi 8 päivänä toukokuuta
2014 ja päättyi yhdeksän kuukautta myöhemmin.

(8)

Koska TerBeke-Pluma ei ole 8 päivänä helmikuuta 2015 jälkeen saanut pitää tuotettaan kaupan nimillä ”Saucisson
d'Ardenne” / ”Collier d'Ardenne” / ”Pipe d'Ardenne”, siirtymäajan myöntäminen asetuksen (EU) N:o 1151/2012
15 artiklan 1 kohdan nojalla ei ole perusteltua. Jos rekisteröidyn nimen käyttö rajatun maantieteellisen alueen
ulkopuolella valmistetuissa tuotteissa sallittaisiin, se ei tarkoittaisi ”siirtymän” sallimista vaan perusteettomasti
johtaisi 8 päivän helmikuuta 2015 jälkeen laittomana pidetyn tilanteen palauttamiseen.

(1) EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUVL C 182, 3.6.2015, s. 7.
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Edellä esitetyn perusteella nimi ”Saucisson d'Ardenne” / ”Collier d'Ardenne” / ”Pipe d'Ardenne” olisi kirjattava
suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Rekisteröidään nimi ”Saucisson d'Ardenne” / ”Collier d'Ardenne” / ”Pipe d'Ardenne”.
Ensimmäisessä kohdassa mainittu nimitys viittaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (1) liitteessä XI
mainitun luokan 1.2 ”Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)” tuotteeseen.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2017.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179,
19.6.2014, s. 36).
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1957,
annettu 26 päivänä lokakuuta 2017,
tiettyihin

Kosovosta (*)

peräisin olevia kaloja ja kalastustuotteita
tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoimisesta

koskevien

unionin

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon (*) välisen vakautus- ja
assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyistä 15 päivänä helmikuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2017/355 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon (*) välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (2),
jäljempänä ’vakautus- ja assosiaatiosopimus’, allekirjoitettiin 27 päivänä lokakuuta 2015, ja se tuli voimaan
1 päivänä huhtikuuta 2016.

(2)

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 31 artiklassa ja sen liitteessä IV vahvistetaan järjestelyt, joita sovelletaan
unioniin tuotaviin kaloihin ja kalastustuotteisiin. Näiden määräysten nojalla Kosovosta peräisin olevan taimenen
ja karpin tuonti unioniin on tullitonta tietyissä tariffikiintiöissä.

(3)

Kaloja ja kalastustuotteita koskevien vakaus- ja assosiaatiosopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi on
tarpeen avata ja hallinnoida taimenen ja karpin vuoden 2016 ja sitä seuraavien vuosien vuotuisia tariffikiintiöitä.

(4)

Komission olisi hallinnoitava näitä tariffikiintiöitä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten
hyväksymispäivien aikajärjestyksen perusteella komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (3)
mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä olisi sovellettava vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantulo
päivästä. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Avataan liitteessä vahvistetut unionin tariffikiintiöt Kosovosta peräisin oleville kaloille ja kalastustuotteille.

2 artikla
Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 49–54 artiklan
mukaisesti.
(*) Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen
tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.
(1) EUVL L 57, 3.3.2017, s. 59.
2
( ) EUVL L 71, 16.3.2016, s. 3.
(3) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
(EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).
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3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2017.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusjärjestelyn laajuus määräytyy tässä
liitteessä CN-koodien mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisen nimikkeistön tulkintasääntöjen määräysten
soveltamista. Kun CN-koodin edessä on ”ex”, etuusjärjestelyn laajuus määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan
tavaran kuvauksen perusteella.
Kalat ja kalastustuotteet
Järjestys
numero

09.1506

CN-koodi

Taric-alanimik
keet

0301 91

Taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus my
kiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyn
chus apache ja Oncorhynchus chrysogaster):
elävät; tuoreet tai jäähdytetyt; jäädytetyt;
kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat,
savustetut; fileet ja muu kalanliha; ihmisra
vinnoksi soveltuvat jauhot, jauheet ja
pelletit

0302 11
0303 14
0304 42
0304 52 00

Kuvaus

Vuotuisen tariffikiintiön
määrä
(tonnia, nettopaino)

Tullattaessa 1.4.2016–
31.12.2016:

Kiintiötulli

0%

15
Tullattaessa 1.1.–31.12
tulevina vuosina:
15

10

0304 82
0304 99 21

11, 12, 20

0305 10 00

10

0305 39 90

10

0305 43 00

09.1508

0305 59 85

61

0305 69 80

61

0301 93 00
0302 73 00
0303 25 00
0304 39 00

20

0304 51 00

10

0304 69 00

20

0304 93 90

10

0305 10 00

20

0305 31 00

10

0305 44 90

10

0305 52 00

10

0305 64 00

10

Karpit (Cyprinus spp., Carassius spp., Cte
nopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus has
selti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.): elävät; tuoreet tai jäähdytetyt; jäädy
tetyt; kuivatut, suolatut tai suolavedessä
olevat, savustetut; fileet ja muu kalanliha;
ihmisravinnoksi soveltuvat jauhot, jauheet
ja pelletit

Tullattaessa 1.4.2016–
31.12.2016:
20
Tullattaessa 1.1.–31.12
tulevina vuosina:
20

0%
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1958,
annettu 26 päivänä lokakuuta 2017,
riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011
avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti lokakuun 2017 osakaudella
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY)
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 (2) avataan eräitä riisin ja rikotun riisin tuontitariffi
kiintiöitä, jotka on jaettu alkuperämaittain ja useaan osakauteen mainitun asetuksen liitteen I mukaisesti, ja
vahvistetaan niiden hallinnointitapa.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kiintiön, jonka
järjestysnumero on 09.4138, ainoa osakausi on lokakuu. Tähän kiintiöön sisältyvät kiintiöissä, joiden
järjestysnumerot ovat 09.4127, 09.4128, 09.4129 ja 09.4130, edellisellä osakaudella käyttämättä jääneet määrät.
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan b ja e alakohdassa säädettyjen kiintiöiden,
joihin sisältyvät edellisen osakauden käyttämättä jääneet määrät, osalta viimeinen osakausi on lokakuu.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 8 artiklan a alakohdan mukaisesti tehtyjen ilmoitusten perusteella
mainitun täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti lokakuun 2017 ensimmäisten 10 työpäivän
aikana kiintiössä, jonka järjestysnumero on 09.4138, jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on suurempi kuin
käytettävissä oleva määrä. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja
vahvistettava kyseisessä kiintiössä haettuun määrään sovellettava jakokerroin, joka lasketaan komission asetuksen
(EY) N:o 1301/2006 (3) 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

Ilmoituksista käy myös ilmi, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti
lokakuun 2017 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiössä, jonka järjestysnumero on 09.4148, jätetyt
hakemukset koskevat määrää, joka on pienempi kuin käytettävissä oleva määrä.

(5)

On myös syytä ilmoittaa kunkin täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 säädetyn kiintiön lopullinen
käyttöprosentti vuonna 2017.

(6)

Tuontitodistusten myöntämismenettelyn tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava
voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 tarkoitettuun kiintiöön, jonka järjestysnumero on 09.4138,
kuuluvaa riisiä varten lokakuun 2017 ensimmäisten 10 työpäivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella
myönnetään todistuksia siten, että haettuun määrään sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettua jakokerrointa.
2.
Kunkin täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 säädetyn kiintiön lopullinen käyttöprosentti vuonna 2017
ilmoitetaan tämän asetuksen liitteessä.
(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011, annettu 7 päivänä joulukuuta 2011, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien
tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 325, 8.12.2011, s. 6).
(3) Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden
tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).
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Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2017.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jerzy PLEWA

Pääjohtaja
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto

27.10.2017
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LIITE

Lokakuun 2017 osakaudeksi jaettavat määrät täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011
mukaisesti ja vuoden 2017 lopulliset käyttöprosentit:
a) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty CN-koodin 1006 30
kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:
Alkuperä

Järjestysnumero

Lokakuun 2017 osakauden
jakokerroin

Vuoden 2017 kiintiön
lopullinen käyttöprosentti

Yhdysvallat

09.4127

97,44 %

Thaimaa

09.4128

99,18 %

Australia

09.4129

54,71 %

Muut alkuperät

09.4130

100,00 %

Kaikki maat

09.4138

1,016010 %

100,00 %

b) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu CN-koodin 1006 20
esikuoritun riisin kiintiö:
Alkuperä

Kaikki maat

Järjestysnumero

Lokakuun 2017 osakauden
jakokerroin

Vuoden 2017 kiintiön
lopullinen käyttöprosentti

09.4148

— (1)

1,44 %

(1) Tällä osakaudella ei sovelleta jakokerrointa: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia

c) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu CN-koodin
1006 40 00 rikotun riisin kiintiö:
Järjestysnumero

Vuoden 2017 kiintiön lopullinen
käyttöprosentti

Thaimaa

09.4149

2,28 %

Australia

09.4150

5,25 %

Guyana

09.4152

0,00 %

Yhdysvallat

09.4153

0,76 %

Muut alkuperät

09.4154

100,00 %

Alkuperä

d) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty CN-koodin 1006 30
kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:
Järjestysnumero

Vuoden 2017 kiintiön lopullinen
käyttöprosentti

Thaimaa

09.4112

100,00 %

Yhdysvallat

09.4116

100,00 %

Intia

09.4117

100,00 %

Alkuperä
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Järjestysnumero

Vuoden 2017 kiintiön lopullinen
käyttöprosentti

Pakistan

09.4118

100,00 %

Muut alkuperät

09.4119

100,00 %

Kaikki maat

09.4166

100,00 %

Alkuperä

e) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu CN-koodin
1006 40 00 rikotun riisin kiintiö:
Alkuperä

Kaikki maat

Järjestysnumero

Lokakuun 2017 osakauden
jakokerroin

Vuoden 2017 kiintiön
lopullinen käyttöprosentti

09.4168

— (1)

100,00 %

(1) Tälle osakaudelle ei ole käytettävissä olevia määriä.
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PÄÄTÖKSET
KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2017/1959,
annettu 18 päivänä heinäkuuta 2017,
valtiontuesta, SA.34720 – 2015/C (ex 2013/N) jonka Tanska on myöntänyt Vestjysk Bankin
rakenneuudistukseen
(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4990)
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan,
ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,
on mainittujen artiklojen mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa (1),
sekä katsoo seuraavaa:

1. MENETTELY
(1)

Vuoden 2012 alussa Tanska aloitti komission kanssa keskustelut, joissa käsiteltiin Vestjysk Bank A/S:n, jäljempänä
’Vestjysk Bank’ tai ’pankki’, tuolloisia ongelmia.

(2)

Komissio antoi 25 päivänä huhtikuuta 2012 päätöksen asiassa SA.34423, jäljempänä ’pelastamispäätös’ (2), jonka
mukaan kolme Vestjysk Bankin ja Aarhus Lokalbankin (joka sulautui 30 päivänä maaliskuuta 2012 Vestjysk
Bankiin fuusion yhteydessä) hyväksi toteutettua toimenpidettä olivat SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua valtiontukea ja että ne soveltuivat tilapäisesti sisämarkkinoille taloudelliseen vakauteen liittyvistä
syistä. Toimet hyväksyttiin kuudeksi kuukaudeksi, tai jos Tanska toimittaisi perusteellisen rakenneuudistussuun
nitelman kuuden kuukauden kuluessa päätöksen päivämäärästä, siihen saakka, kunnes komissio antaisi
rakenneuudistussuunnitelmasta lopullisen päätöksen.

(3)

Tanska toimitti 18 päivänä huhtikuuta 2012 Vestjysk Bankin rakenneuudistussuunnitelmasta alustavan version,
joka sisälsi luonnokset sitoumuksista lähtökohdaksi rakenneuudistussuunnitelmaa koskeville keskusteluille.

(4)

Komissio ja Tanska keskustelivat rakenneuudistussuunnitelmasta huhtikuun 2012 ja joulukuun 2015 välisenä
aikana kokouksissa, puhelinneuvotteluissa ja kirjallisesti, ja suunnitelmaa päivitettiin mainittuna aikana useita
kertoja. Elokuun 2013 ja huhtikuun 2014 välisenä aikana Tanska yritti myydä osuuttaan pankista. Sen vuoksi
rakenneuudistussuunnitelmaa koskevat keskustelut keskeytettiin täksi ajaksi. Yritys ei kuitenkaan onnistunut,
koska kiinnostuneita tarjoajia ei ollut.

(5)

Komissio ilmoitti Tanskalle 4 päivänä joulukuuta 2015 päivätyllä kirjeellä päätöksestään aloittaa
SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukainen menettely, joka koskee kyseistä tukea, jäljempänä ’menettelyn
aloittamista koskeva päätös’.

(1) EUVL C 220, 17.6.2016, s. 23.
(2) Komission päätös asiassa SA.34423 (EUVL C 348, 3.10.2014, s. 2).
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(6)

Komissio sai 7 päivänä tammikuuta 2016 Tanskan huomautukset menettelyn aloittamista koskevaan päätökseen.

(7)

Huhtikuussa 2016 Tanska aloitti uuden avoimen, rajoittamattoman ja läpinäkyvän myyntiprosessin, jonka
tavoitteena oli myydä sen osakkeet pankista.

(8)

Menettelyn aloittamista koskeva päätös julkaistiin 17 päivänä kesäkuuta 2016 Euroopan unionin virallisessa
lehdessä (3). Komissio kehotti asianomaisia esittämään huomautuksensa. Se ei saanut asianomaisilta huomautuksia.

(9)

Kun myyntiprosessissa ei ollut onnistuttu saamaan yhtään tarjousta pankista, Tanska ilmoitti komissiolle
23 päivänä marraskuuta 2016, että tanskalainen Nykredit-pankki oli ilmaissut kiinnostuksensa muodostaa
muiden kuin pankkisijoittajien yhteenliittymä, joka ostaisi pankin ja vahvistaisi sen pääomapohjaa. Tanskan
näkemyksen mukaan tämä toimi ja muut rakenneuudistustoimet palauttaisivat pankin pitkän aikavälin
elinkelpoisuuden.

(10)

Komissio ja Tanska keskustelivat uudesta rakenneuudistussuunnitelmasta 23 päivän marraskuuta 2016 ja vuoden
2017 kesäkuun alun välisenä aikana kokouksissa, puhelinneuvotteluissa ja kirjallisesti.

(11)

Tanska toimitti 14 päivänä kesäkuuta 2017 uuden rakenneuudistussuunnitelman lopullisen version sekä
allekirjoitetun sopimuksen siitä, että yksityinen sijoittajayhteenliittymä ostaa pankin osakkeet. Sijoittajayhteen
liittymä teki myöhemmin pankin lopuista osakkeista (jotka olivat yksityisten osapuolten hallussa) julkisen
ostotarjouksen, joka oli voimassa 18 päivään heinäkuuta 2017 saakka.

(12)

Kesäkuun 12 päivänä 2017 päivätyssä kirjeessä Tanska hyväksyi SEUT-sopimuksen 342 artiklasta ja asetuksen
N:o 1 (4) 3 artiklasta johtuvista oikeuksista luopumisen ja tämän päätöksen tekemisen ja tiedoksiantamisen
englanniksi.

2. TAUSTAA
2.1 Vestjysk Bank nykyään
(13)

Tanskan rahoitusvalvontaviranomainen, jäljempänä ’DFSA’, on luokitellut alkujaan vuonna 1874 perustetun
Vestjysk Bankin muuksi kuin koko järjestelmän kannalta tärkeäksi rahoituslaitokseksi. Tällä hetkellä se on
Tanskan 15. suurin pankki, jonka markkinaosuus on alle 0,3 prosenttia. Tuoreimpien saatavilla olevien tietojen
mukaan (tilanne 31 päivänä maaliskuuta 2017) pankin tase on 19,5 miljardia Tanskan kruunua (2,6 miljardia
euroa), ja sillä on talletuksia 14 miljardin Tanskan kruunun arvosta (1,9 miljardia euroa), lainoja yhteensä
12,4 miljardia Tanskan kruunua (1,7 miljardia euroa), 15 konttoria ja 438 työntekijää (kokoaikavastaavina).

(14)

Pankin enemmistöosakas on Tanskan valtio, jolla on määräysvalta 81,47 prosenttiin Vestjysk Bankin
osakepääomasta ja äänioikeuksista. Vestjysk Bank on listautunut Kööpenhaminan pörssiin.

(15)

Pankin liiketoimintamallissa yhdistyvät paikallinen antolainaus ja suuri riskikeskittymä maatalous- ja liikekiinteis
töaloilla. Pankki toimii pääasiassa Tanskan Jyllannin alueella.

2.2 Pelastamispäätöksessä tilapäisesti hyväksytyt tukitoimenpiteet
(16)

Vuonna 2012 Vestjysk Bank sai valtiontukea yhdistyäkseen Aarhus Lokalbankiin, joka oli toinen tanskalainen
Jyllannin alueella toimiva alueellinen pankki. Vuoden 2011 lopussa Vestjysk Bankin tase oli 29,2 miljardia
Tanskan kruunua (3,9 miljardia euroa), ja Aarhus Lokalbankin tase oli 4,4 miljardia Tanskan kruunua
(600 miljoonaa euroa).

(3) Ks. alaviite 1.
(4) Neuvoston asetus N:o 1 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385).
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(17)

Vuonna 2009 sekä Vestjysk Bank että Aarhus Lokalbank olivat saaneet tukea tanskalaisesta pääomapohjan
vahvistamista koskevasta ohjelmasta. Pankille myönnetty tuki annettiin 1 438 miljoonan Tanskan kruunun (5)
ja 177,8 miljoonan Tanskan kruunun (6) suuruisena hybridipääomana, jonka kokonaismäärä oli siis
1 615,8 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 216 miljoonaa euroa), mikä vastaa 6,2 prosentin riskipainotettuja
omaisuuseriä. Näin ollen Tanskan valtio oli jo kummankin pankin enemmistöosakas (sen osuus Vestjysk Bankista
oli 53,1 prosenttia ja Aarhus Lokalbankista 45,2 prosenttia) jo ennen sulautumista (7).

(18)

Helmikuun 28 päivänä 2012 Tanska ilmoitti komissiolle, että Vestjysk Bank ja Aarhus Lokalbank olivat
yhdistymässä, koska kummallakin oli suurentunut riski muuttua ongelmapankiksi. Kahden pankin sulautumisella
oli määrä torjua pankkien varainhankintahaasteita luomalla yksi jatkava yksikkö, Vestjysk Bank, ja vahvistaa sen
asemaa alueellisena pankkina.

(19)

Jotta sulautuma voitiin toteuttaa, Tanska ilmoitti komissiolle seuraavat Vestjysk Bankiin liittyvät toimenpiteet:
— Toimenpide 1 – Pankin pääoman lisääminen 250–300 miljoonan Tanskan kruunun suuruisilla nettotuloilla
— Toimenpide 2 – Uuden etuoikeusasemaltaan huonomman lainapääoman hankkiminen (peruspääoma
200 miljoonaa Tanskan kruunua)
— Toimenpide 3 – Pankin tanskalaisessa kiinnitysluottolaitoksessa omistaman vähemmistöosakkuuden myynti
175 miljoonalla Tanskan kruunulla (23 miljoonalla eurolla) Tanskan keskuspankille
— Toimenpide 4 – Yksittäiset valtiontakaukset uusille joukkovelkakirjoille enintään 8,6 miljardin Tanskan
kruunun (1 154 miljoonan euron) arvosta.

(20)

Komissio hyväksyi 25 päivänä huhtikuuta 2012 toimenpiteet 1, 3 ja 4 tilapäisesti pelastamistueksi kuuden
kuukauden ajalle, tai jos Tanska toimittaa perusteellisen rakenneuudistussuunnitelman kuuden kuukauden
kuluessa päätöksen päivämäärästä, siihen saakka, kunnes komissio antaa rakenneuudistussuunnitelmasta
lopullisen päätöksen. Toimenpiteen 2 rahoittivat kokonaan yksityiset sijoittajat, joten sen ei katsottu olevan
valtiontukea.

(21)

Kesäkuun 28 päivänä 2012 Vestjysk Bank sai Tanskan rahoitusvakausyhtiöltä (8) toimenpidettä 4 puoltavan
lopullisen velvoittavan sitoumuksen, jolla lainojen yksittäiset valtiontakaukset rajattiin 6,8 miljoonaan Tanskan
kruunuun (914 miljoonaan euroon).

(22)

Toimenpiteen 1 bruttotuotto oli 318,7 miljoonaa Tanskan kruunua (nettotuotto 300 miljoonaa Tanskan
kruunua), ja valtion osuus oli 166 miljoonaa Tanskan kruunua (22 miljoonaa euroa). Toimenpide 3 kevensi
vakavaraisuusvaatimusta 0,60 prosentilla, kun pankin riskipainotetut omaisuuserät pienenivät.

(23)

Pelastamispäätöksessä kuvattujen kolmen toimenpiteen täytäntöönpanosta muodostuneen tuen lopullinen määrä
oli 7 293,7 miljoonaa Tanskan kruunua (979 miljoonaa euroa).
2.3 Perusteellisen rakenneuudistussuunnitelman puuttuminen ja menettelyn aloittamista
koskeva päätös

(24)

Tanska toimitti 18 päivänä huhtikuuta 2012 alustavan version itsenäisesti toimivan Vestjysk Bankin rakenneuudis
tussuunnitelmasta, joka sisälsi luonnoksen mahdollisten sitoumusten ehdoista. Tähän suunnitelmaan tehtiin
lukuisia päivityksiä ja muutoksia, joiden tavoitteena oli toteuttaa lisätoimia, joilla pankin pitkän aikavälin
elinkelpoisuus palautettaisiin, koska pankki ei pystynyt saavuttamaan ennustettua kannattavuuttaan.

(5) Vuonna 2012 yhteensä 287,6 miljoonaa Tanskan kruunua (39 miljoonaa euroa) korkoineen, joiden määrä oli 8,7 miljoonaa Tanskan
kruunua (1,2 miljoonaa euroa), vaihdettiin osakkeiksi.
(6) Vuonna 2012 yhteensä 142,2 miljoonaa Tanskan kruunua (19 miljoonaa euroa) korkoineen, joiden määrä oli 5 miljoonaa Tanskan
kruunua (0,7 miljoonaa euroa), vaihdettiin osakkeiksi.
(7) Vuonna 2009 toteutetun pääoman vahvistamista koskevan ohjelman myötä ja osakepääomaksi 20 päivänä helmikuuta 2012
muunnetun pääomasijoituksen myötä. Vestjysk Bank hankki valtion hybridiydinpääomaa, jonka alkuperäinen pääoma oli 1,44 miljardia
Tanskan kruunua (194 miljoonaa euroa). Tästä määrästä 287,6 miljoonaa Tanskan kruunua (39 miljoonaa euroa) noin 8,7 miljoonan
Tanskan kruunun (1,2 miljoonan euron) suuruisine korkoineen muunnettiin Vestjysk Bankin osakkeiksi. Vuosina 2009–2011 Vestjysk
Bank maksoi Tanskan valtiolle kuponkikorkoa yhteensä 312,8 miljoonaa Tanskan kruunua (42 miljoonaa euroa). Kuponkikorko oli
9,69 prosenttia ja 10,19 prosenttia vuodessa sen mukaan, sisältyikö niihin muuntamisoptiomaksu vai ei. Aarhus Lokalbank hankki
valtion hybridiydinpääomaa, jonka alkuperäinen peruspääoma oli 177,8 miljoonaa Tanskan kruunua (24 miljoonaa euroa). Tästä
määrästä 142,2 miljoonaa Tanskan kruunua (19 miljoonaa euroa) 5 miljoonan Tanskan kruunun (0,7 miljoonan euron) suuruisine
korkoineen muunnettiin Aarhus Lokalbankin osakkeiksi. Vuosina 2009–2011 Vestjysk Bank maksoi Tanskan valtiolle kuponkikorkoa
yhteensä 25,9 miljoonaa Tanskan kruunua (3,5 miljoonaa euroa). Kuponkikorko oli 10,92 prosenttia ja 11,42 prosenttia vuodessa sen
mukaan, sisältyikö niihin muuntamisoptiomaksu vai ei.
(8) Valtion omistama yhtiö, joka on perustettu huolehtimaan valtiontukitoimenpiteistä, jotka otettiin käyttöön Tanskassa finanssikriisin
yhteydessä.
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(25)

Elokuussa 2013 Tanska ilmoitti komissiolle, että se suunnitteli Vestjysk Bankin myyntiä, minkä vuoksi keskustelut
itsenäisesti toimivan pankin rakenneuudistuksesta keskeytettiin.

(26)

Huhtikuussa 2014 Tanska ilmoitti komissiolle, että pankin myynti oli peruttu, koska yksikään mahdollisista
ostajista ei ollut jättänyt tarjousta. Näin ollen keskusteluja itsenäisesti toimivan pankin rakenneuudistuksesta
jatkettiin. Näistä keskusteluista ei kuitenkaan saatu tulokseksi lopullista ja perusteellista rakenneuudistussuun
nitelmaa, jolla pankin elinkelpoisuuden palauttaminen olisi voitu varmistaa, ja siksi komissio päätti aloittaa
SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun muodollisen tutkintamenettelyn.

2.4 Menettelyn aloittamisen syyt
(27)

Menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessään, joka on päivätty 4 päivänä joulukuuta 2015, komissio piti
kyseenalaisena,
a) pystyttiinkö alustavalla rakenneuudistussuunnitelmalla varmistamaan pankin palauttaminen elinkelpoiseksi
b) oliko kilpailun vääristyminen rajattu mahdollisimman vähäiseksi
c) oliko yhden vuonna 2013 toteutetun takaisinosto-operaation (9) vastuut jaettu asianmukaisesti.

3. MUODOLLINEN TUTKINTAMENETTELY
3.1 Tanskan vastaus menettelyn aloittamista koskevaan päätökseen
3.1.1 Tuen olemassaolo toimenpiteissä 1 ja 3
(28)

Vastauksessaan Tanska vahvisti, että se hyväksyy näkemyksen, jonka mukaan toimenpide 4 on valtiontukea.
Tanska kuitenkin myös toisti pelastamispäätöksen antamisen aikaan esittämänsä näkemyksen, jossa se kiistää, että
toimenpiteet 1 ja 3 ovat SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Tanskan
näkemykset ovat seuraavat:
— Toimenpide 1: Tanska katsoo, että pääomankorotus ei ole valtiontukea, koska se on tehty täysin markkinata
loudessa toimivan sijoittajan periaatteen mukaisesti. Näin ollen se ei ole valtiontukea.
— Toimenpide 3: Tanska katsoo, ettei sen tanskalaisen kiinnitysluottolaitoksen vähemmistöosakkuuden myynti
Tanskan keskuspankille ole valtiontukea seuraavista syistä: siihen ei sisältynyt valtion varojen siirtoa, koska
Tanskan keskuspankki on riippumaton laitos, eikä myynnistä koitunut etua pankille, koska hinta laskettiin
ennalta määritetyllä menetelmällä, jota sovelletaan kaikkiin osakkaisiin.

3.1.2 Elinkelpoisuus
(29)

Tanska katsoi, että Vestjysk Bank on elinkelpoinen, joskin tällä hetkellä haavoittuva pankki. Tanska toteaa, että
pankin rakenneuudistus on päättymässä ja se on siirtymässä vakauttamisen vaiheeseen.

(30)

Lisäksi Tanska toteaa vastauksissaan, että pankilla on vahva pohja jatkaa perustuottojen saamista, mutta että se on
pienen vakavaraisuuspuskurin vuoksi altis ulkoisten makrotaloudellisten tekijöiden vaikutuksille. Ennen kaikkea
tämä koskee maatalousalaan vaikuttavia tekijöitä, koska pankilla on suuri riskikeskittymä tässä segmentissä.

(9) Tässä takaisinosto-operaatiossa oli kyse etuoikeusasemaltaan huonommasta velasta, jonka nimellisarvo oli 40 miljoonaa Norjan
kruunua (noin 5,2 miljoonaa euroa). Takaisinosto tehtiin 13 päivänä kesäkuuta 2013 keskihintaan 62 prosenttia pääomasta eli kaksi
prosenttiyksikköä korkeampaan hintaan kuin 50 prosentin markkinahinta plus 10 prosentin palkkio). Vestjysk Bank siis maksoi
etuoikeusasemaltaan huonompien velkainstrumenttien haltijoille liikaa määrän, joka vastaa kahta prosenttia pääomasta.
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3.1.3 Toimenpiteet, joilla rajoitetaan kilpailun vääristymistä
(31)

Tanska katsoo, että pankki on ryhtynyt aktiivisesti toimiin tilanteensa parantamiseksi esimerkiksi pienentämällä
kokonaistasettaan, vähentämällä bruttoluotonantoaan ja keskittämällä toimintojaan keskeiselle alueelleen, joka
koostuu tietyistä osista Jyllantia. Lisäksi pankki on vähentänyt konttoreitaan ja kokoaikaisia työntekijöitään
merkittävästi sekä karsinut toimintakulujaan.

(32)

Vuoden 2012 puolesta välistä alkaen pankki on myös toteuttanut monia toimintaa sääteleviä toimenpiteitä ja
noudattanut hyvää hallintotapaa koskevia sääntöjä, joita Tanska ehdotti johdanto-osan 24 kappaleessa tarkoitetun
alustavan rakenneuudistussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Tämän tavoitteena on ollut rajoittaa kilpailun
vääristymistä.

(33)

Tällä perusteella Tanska katsoo, että jo toteutetut toimet ovat olleet varsin riittäviä valtiontukitoimenpiteen
aiheuttaman kilpailun vääristymisen rajoittamiseksi.

3.1.4 Vastuunjako
(34)

Tanska toteaa, että vastuut on jaettu asianmukaisesti rakenneuudistusprosessin aikana. Tanska sai alennusta
merkintämaksusta, jolla varmistettiin asianmukainen korvaus sen osallistumisesta pääomankorotukseen, sekä
riskipohjaisen takausmaksun yksittäisestä takauksesta, mikä ylittää selvästi vuonna 2011 annetun voimassaolon
jatkamista koskevan tiedonannon (10) vaatimukset.

(35)

Vuodesta 2012 alkaen on toteutettu monia velkojen hallintaan liittyviä toimia, joissa etuoikeusasemaltaan
huonomman velkapääoman takaisinostosta maksettiin teoreettista enimmäishintaa korkeampi hinta. Erään
tällaisen toimen osalta Tanska toteaa, että summa, joka tästä ylihinnasta koitui luotonantajan (eikä pankin)
hyväksi, oli kaksi prosenttia pääomasta eli 800 000 Norjan kruunua (noin 108 000 euroa). Tämän seurauksena
pankki maksoi Tanskalle vastaavan summan, mikä poisti vastuunjakoon mahdollisesti liittyneen epäasianmu
kaisuuden, jonka tämä suhteellisen pieni summa oli voinut aiheuttaa. Summa maksettiin kokonaisuudessaan
vuoden 2014 alussa.

3.2 Vuoden 2016 stressitesti ja uusi myyntiprosessi
(36)

Tanskan rahoitusvalvontaviranomainen teki komission pyynnöstä pankille maaliskuussa 2016 stressitestin.
Stressitesti tehtiin viipymättä ja Euroopan pankkiviranomaisen, jäljempänä ’EPV’, vaatimusten mukaisesti. Testi
osoitti, että stressitilanteessa Vestjysk Bankin yksilöllinen vakavaraisuusvaatimus ei ehkä täyttyisi.

(37)

Toukokuussa 2016 Tanska ilmoitti komissiolle aloittaneensa rahoitusneuvojansa (SEB:n) kanssa prosessin, jonka
tavoitteena oli myydä pankki. Alun perin prosessi oli määrä saada päätökseen loppukesästä 2016, mutta se kesti
kuitenkin vuoden 2016 loppusyksyyn asti (ks. myös johdanto-osan 52 kappale). Rakenneuudistussuunnitelmaa
koskevat keskustelut keskeytettiin tämän prosessin ajaksi, koska suunnitelman sisällössä pitäisi ottaa huomioon ne
suunnitelmat, joita pankin mahdollisella ostajalla saattaisi olla. Tältä osin on todettava, että Tanska suunnitteli
pankin myyntiä joko toiselle pankille (joka mahdollisesti liittäisi sen omiin toimintoihinsa) tai sijoittajalle (joka
mahdollisesti säilyttäisi sen itsenäisenä yksikkönä). Ostajatyyppi vaikuttaisi siis rakenneuudistussuunnitelman
sisältöön.

4. UUSI RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA – TANSKALAISEN NYKREDIT-PANKIN KOORDI
NOIMA SIJOITTAJIEN YHTEENLIITTYMÄ, JOKA OSTAA VESTJYSK BANKIN JA VAHVISTAA SEN
PÄÄOMAPOHJAA
(38)

Tanska ilmoitti komissiolle 23 päivänä marraskuuta 2016, että tanskalainen Nykredit-pankki oli ilmaissut
kiinnostuksensa muodostaa muiden kuin pankkisijoittajien yhteenliittymä, joka ostaisi pankin ja vahvistaisi sen
pääomapohjaa.

(39)

Monien marraskuusta 2016 alkaen tehtyjen muutosten jälkeen Tanska ilmoitti komissiolle 29 päivänä huhtikuuta
2017, että Nykredit oli saanut tarpeeksi varmat sitoumukset joukolta sijoittajia, jotta uusi rakenneuudistus
suunnitelma voitiin toteuttaa. Kesäkuun 14 päivänä 2017 Tanska toimitti komissiolle peruuttamattoman

(10) Komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta finanssikriisin yhteydessä pankkien hyväksi toteutettaviin tukitoimenpiteisiin
1 päivästä tammikuuta 2012, jäljempänä ’vuonna 2011 annettu voimassaolon jatkamista koskeva tiedoksianto’ (EUVL C 356,
6.12.2011, s. 7).
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sitoumuksen, jonka Tanska ja yksityisten sijoittajien yhteenliittymä olivat allekirjoittaneet Tanskan valtion
Vestjysk-pankin osakkuuden myynnistä. Edullisempaa tarjousta, jonka muut mahdolliset ostajat voisivat toimittaa
18 päivään heinäkuuta 2017 mennessä, ei tuolloin ollut.
(40)

Nykredit laati uuden rakenneuudistussuunnitelman yhteistyössä Vestjyskin kanssa, ja Tanska esitteli sen
komissiolle, jäljempänä ’Nykredit-suunnitelma’. Siinä käsitellään pankin pääomatarvetta ja pitkän aikavälin
elinkelpoisuutta. Nykredit-suunnitelman tärkeimmät näkökohdat olivat seuraavat:
a) Pitkäaikaisten tanskalaisten sijoittajien yhteenliittymä, jäljempänä ’yhteenliittymä’ (11), jota Nykredit edustaa,
ostaa valtion koko 81,47 prosentin osakkuuden hintaan 1 Tanskan kruunu osaketta kohti eli noin
123 miljoonan Tanskan kruunun (noin 16,5 miljoonan euron) kokonaissummalla. Pankin muilla (yksityisillä)
osakkailla on myös mahdollisuus myydä osakkeensa yhteenliittymälle samaan hintaan.
b) Yhteenliittymä takaa osakeannin, jonka avulla pankille saadaan noin 745 miljoonaa Tanskan kruunua (noin
100 miljoonaa euroa) uutta pääomaa. Oletettu osakekohtainen merkintähinta on 1 Tanskan kruunu. Kaikki
nykyiset osakkaat voivat ostaa uusia osakkeita samoin ehdoin kuin yhteenliittymä.
c) Ensisijaista lisäpääomaa lasketaan liikkeeseen noin 150 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 20 miljoonaa euroa)
ja toissijaista pääomaa 225 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 30 miljoonaa euroa). Olemassa oleva
75 miljoonan Tanskan kruunun (noin 10 miljoonan euron) ensisijainen lisäpääoma jää käyttöön.
d) Olemassa oleva etuoikeusasemaltaan huonompi velkapääoma, jonka nimellisarvo on noin 815 miljoonaa
Tanskan kruunua (noin 110 miljoonaa euroa), mukaan lukien noin 287,6 miljoonan Tanskan kruunun (noin
38,7 miljoonan euron) suuruinen maksamaton valtion rahoittama ensisijainen lisäpääoma, maksetaan
ennenaikaisesti takaisin (12).
e) Pankki jatkaa työtään korkomenojen alentamiseksi (halvemman rahoituksen avulla) sekä henkilöstö- ja
hallintokulujen vähentämiseksi […] (*) tavoitellen näin parempaa kulu-tuottosuhdetta.

(41)

Pankin liiketoimintasuunnitelma, jossa määritetään johdanto-osan 40 kappaleen e kohdassa tarkoitetut
kustannusten vähennykset, sisältää seuraavat ennusteet vuosille 2017, 2018 ja 2019:

Taulukko 1
Liiketoimintasuunnitelma vuosiksi 2017–2019 sekä vuosien 2012 ja 2016 toteutuneet luvut
Summat miljoonina Tanskan
kruunuina

2012
(toteutunut)

2016
(toteutunut)

2017
(ennuste)

2018
(ennuste)

2019
(ennuste)

Korkomenot

727

185

[80–130]

[70–120]

[60–110]

Perustuotto

1 282

1 004

[900–1 000]

[900–1 000]

[900–1 000]

Henkilöstökulut

334

311

[260–300]

[250–290]

[240–280]

Hallinnolliset ja muut
toimintakulut

254

178

[150–300]

[145–295]

[140–290]

Luottotappiovaraukset

1 515

416

[200–300]

[200–300]

[200–300]

– 1 399

80

[150–220]

[220–290]

[270–340]

Nettotulot

(11) Yhteenliittymän jäsenet ovat seuraavat: Nykredit, Maj Invest (asiakkaidensa puolesta), Arbejdernes Landsbank, AP Pension, Novo A/S,
C.L. David Foundation and Collection, ISP Pension ja Vestjylland Forsikring. Yhteenliittymä katsoo, että sen sijoitus Vestjysk Bankiin on
puhtaasti taloudellinen. Kukaan yhteenliittymän jäsenistä ei saa määräysvaltaa Vestjyskiin (suurin yksittäinen sijoitus on alle
20 prosenttia pankista), eikä kukaan jäsenistä halua yhdistää pankin toimintaa omaansa.
12
( ) Takaisin maksettava määrä on 110 prosenttia pääomasta, mikä tarkoittaa, että takaisin maksettava summa on noin 316 miljoonaa
Tanskan kruunua.
(*) Luottamuksellinen tieto.
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2012
(toteutunut)

2016
(toteutunut)

2017
(ennuste)

2018
(ennuste)

2019
(ennuste)

Oman pääoman tuotto
verojen jälkeen (%)

– 106

5,4

[7–11]

[7–11]

[7–11]

Kulu-tuottosuhde (%)

55,3

50,3

[45–55]

[40–50]

[40–50]

Työntekijöiden lukumäärä
(kokoaikavastaavina)

621,3

459

[375–425]

[340–390]

[340–390]

24

15

15

15

15

Konttoreiden lukumäärä

(42)

Ehdotetut liiketoimet, jotka kuvattiin edellä johdanto-osan 40 kappaleen a–d kohdassa, annettiin tiedoksi
markkinoille ja pankin osakkaille 12 päivänä kesäkuuta 2017. Samana päivänä Tanskan valtio ilmoitti, että se oli
hyväksynyt ehdollisesti yhteenliittymän vapaaehtoisen tarjouksen valtion 81,47 prosentin suuruisesta osuudesta
pankissa. Kolmansilla osapuolilla oli yhä mahdollisuus tehdä taloudellisesti edullisempi tarjous (ks. myös
johdanto-osan 57 kappale) ennen yhteenliittymän tarjouksen voimassaolon päättymistä (eli 18 päivään
heinäkuuta 2017 mennessä). Virallinen tarjousasiakirja, joka sisälsi tarkempia tietoja ehdotuksen kaikista osaalueista aikatauluineen, esiteltiin kaikille pankin osakkaille 19 päivänä kesäkuuta 2017. Osakeanti ja ensisijaisen
lisäpääoman jälleenrahoitus odotetaan saatavan päätökseen syksyllä 2017.

(43)

Tanska ilmoitti 13 päivänä kesäkuuta 2017 komission pyynnöstä kirjeitse, ettei ehdotettu liiketoimi sisällä uusia
toimenpiteitä (esimerkiksi takauksia), jotka voisivat olla valtiontukea, ja toimitti yhteenliittymän kanssa tehdyn
sopimuksen komissiolle. Samana päivänä DFSA vahvisti komission kysymyksen perusteella kirjeitse, että
Vestjyskin luottoriskiperiaatteet ovat samanlaisten pankkien parhaiden käytäntöjen mukaisia. DFSA totesi
pankkiin kohdistuvien käynnissä olevien valvontatoimiensa ja vuodesta 2012 alkaen neljässä tarkastuksessa
toteuttamiensa luottoriskien hallintaan kohdistuneiden tutkimusten perusteella, että Vestjysk Bankin luottoriskipe
riaatteet ovat Tanskan pankkien hallintaa ja valvontaa koskevan asetuksen (13) mukaiset.

5. NYKREDIT-SUUNNITELMAAN LIITTYVÄT TANSKAN SITOUMUKSET
(44)

Tukeakseen pankin elinkelpoisuuden palauttamista ja rajatakseen kilpailun mahdollisia lisävääristymiä Tanska on
antanut sitoumuksia, joista esitetään yhteenveto a–j kohdassa (sitoumusten teksti kokonaisuudessaan on tämän
päätöksen liitteenä):
a) Rakenneuudistuskausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2018, jos pankki saavuttaa tuona vuotena
[7–11] prosentin oman pääoman tuoton (verojen jälkeen). Jos tämän suuruista oman pääoman tuottoa ei
saavuteta, rakenneuudistuskausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2019.
b) Jos rakenneuudistuskautta jatketaan vuoden 2019 loppuun saakka, pankin on (uudelleen)hinnoiteltava
jokainen asiakassuhde (tietyin vähäisin poikkeuksin) siten, että se saavuttaa ennalta määritetyt asiakaskohtaiset
kannattavuustavoitteet.
c) Pankilla on oltava vakavaraisuuden lisäpuskuri sovellettavassa lainsäädännössä ja asetuksissa edellytetyn lisäksi
sekä tietyt likviditeettitavoitteet.
d) Pankin tase vuodelta 2017 ei saa olla suurempi kuin vuonna 2016, ja se saa olla enintään 20 300 miljoonaa
Tanskan kruunua (noin 2 730 miljoonaa euroa) vuonna 2018 ja 21 000 miljoonaa Tanskan kruunua (noin
2 824 miljoonaa euroa) vuonna 2019 (jos rakenneuudistus jatkuu).
e) Pankin on tasapainotettava luotonantoaan ja rajoitettava sitä tietyillä aloilla (kiinteistöala, maa- ja metsätalous,
metsästys ja kalastus).
f) Pankki ei saa laajentaa luotonantoaan Jyllannin alueen ulkopuolelle, ellei asiakkaalla ole vähintään
[35–45] prosentin omarahoitusosuutta ja ellei laina ole vakuudellinen. Pankki ei saa antaa uusia lainoja
Tanskan ulkopuolelle.

(13) Tällä asetuksella pannaan täytäntöön EPV:n ohjeet sisäisen hallinnon järjestämisestä.
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g) Pankki ei saa ottaa riskiä uusista asiakkaista, joiden osuus yksinään on yli 10 prosenttia kokonaispääomasta.
h) Pankki on yritysostokiellossa, ja sen pitää rajoittaa mainostamistaan.
i) Pankin on uudistettava riskinhallintajärjestelmänsä ja tarvittaessa mukautettava hinnoitteluaan ennalta
määritettyjen tavoitteiden mukaisesti.
j) Pankin on lunastettava Tanskan merkitsemät etuoikeusasemaltaan huonommat joukkovelkakirjalainat kuuden
kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta.
k) Valvovan asiamiehen on raportoitava komissiolle kuuden kuukauden välein rakenneuudistussuunnitelman
etenemisestä ja a–j kohdan mukaisten sitoumusten noudattamisesta.

6. TOIMENPITEEN ARVIOINTI
6.1 Valtiontuen olemassaolo
(45)

Komission on selvitettävä, onko kyse SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuesta.
Kohdan mukaan jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka
vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille,
siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

(46)

Jonkin tukitoimenpiteen luokittelu valtiontueksi edellyttää seuraavien kumulatiivisten ehtojen täyttymistä:
a) toimenpide johtuu valtiosta ja on jäsenvaltion rahoittama tai se rahoitetaan valtion varoista, b) se antaa
valikoivaa etua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, c) se vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua ja voi
mahdollisesti vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

(47)

Komissio on jo arvioinut tarkasteltavana olevat toimenpiteet pelastamispäätöksen johdanto-osan
47–64 kappaleessa ja menettelyn aloittamista koskevan päätöksen johdanto-osan 50 kappaleessa ja päättänyt, että
toimenpiteet 1, 3 ja 4 ovat SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

(48)

Tanska ei ole esittänyt muodollisen tutkinnan aikana sellaisia uusia argumentteja, joita se ei olisi jo esittänyt
vuonna 2012. Komission pelastamispäätöksessä esittämä arvio ja päätelmä, joiden mukaan toimenpiteet 1, 3 ja 4
(kuten pelastamispäätöksen johdanto-osan 19 kappaleessa on kuvattu) olivat SEUT-sopimuksen 107 artiklan
1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, eivät ole muuttuneet.

(49)

Komissio on myös arvioinut Tanskan toimittamat asiakirjat, erityisesti johdanto-osan 39 kappaleessa mainitun
peruuttamattoman sitoumuksen, jossa ei mainita julkisten varojen (esimerkiksi valtion antaman pääomatuen tai
takauksien) käyttöä millään tavoin osakkeiden myynnin yhteydessä.

6.2 Tuensaaja
(50)

Tuetun luottolaitoksen myyntiin voi sisältyä valtiontukea ostajille, ellei myyntiä ole järjestetty avoimessa,
syrjimättömässä ja ehtoja sisältämättömässä tarjouskilpailussa, jossa omaisuuserät myydään korkeimman
tarjouksen tekijälle (14). Tämän vuoksi komission on arvioitava (15), onko a) myyntiprosessi avoin, ehtoja
sisältämätön ja syrjimätön, b) onko myynti markkinaehtoinen, c) onko luottolaitos tai hallitus, tilanteesta
riippuen, maksimoinut myyntihinnan.

(51)

Tanska yritti myydä osuutensa Vestjysk Bankista vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi se selvitti, voisiko
pankin toiminnoille löytyä ostaja Aarhusin alueelta. Useiden tanskalaisten pankkien (16) alustavasta
kiinnostuksesta huolimatta myyntiä ei voitu toteuttaa pääasiassa siksi, koska mahdolliset ostajat – pankin
omaisuuseriin kohdistuneen due diligence -tarkastuksen perusteella – ennakoivat lisää merkittäviä alaskirjauksia
oston jälkeen.

(14) Ks. komission valtiontuen käsitettä koskevan tiedonannon 84 kohta ja 89–96 kohta.
(15) Ks. vuonna 2013 annetun pankkitiedonannon 80 kohta.
(16) Tässä prosessissa otettiin yhteyttä ainakin yhdeksään pankkiin, joista seitsemän ilmoitti olevansa alustavasti kiinnostuneita pankista (tai
sen osasta). Due diligence -tarkastuksen jälkeen yksikään pankki ei kuitenkaan tehnyt tarjousta.
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(52)

Vuoden 2016 toisella neljänneksellä Tanska aloitti toisen myyntiprosessin tanskalaisen sijoittajan […]
yhteydenoton jälkeen. […]n ehdotus (ks. myös johdanto-osan 55 kappale) oli kuitenkin yksinoikeusehtoinen. Sen
vuoksi Tanska päätti antaa ensin kaikille muille mahdollisille ostajille (17) mahdollisuuden tehdä tarjous. Tanska
palkkasi asiantuntevan sijoitusneuvojan, SEB:n, hallinnoimaan prosessia. Prosessi toteutettiin vuoden 2016 toisella
ja kolmannella neljänneksellä. Yksikään ostajista, joihin oli otettu yhteyttä (18), ei kuitenkaan tehnyt tarjousta
ennakoitujen uusien merkittävien alaskirjausten vuoksi. […], jolla oli sen jälkeen yksinoikeus, aloitti due diligence
-tarkastuksen lokakuussa 2016, mutta päätti prosessin marraskuussa 2016 tarjousta tekemättä.

(53)

Sekä vuonna 2013 että vuonna 2016 myyntiprosessi suunniteltiin seuraavasti:

a) Valtion tavoitteena oli myydä pankki maksimaalisen myyntihinnan mahdollistavin markkinaehdoin, mutta
vähimmäishintaa tai muita rajoitteita ei kuitenkaan asetettu.
b) Kaikkien potentiaalisten ostajien saataville asetettiin samat tiedot eli yksityiskohtaiset tiedot pankin
suurimmista riskeistä, käyttöoikeus keskeiset asiakirjat sisältävään sähköiseen palveluun, johdon esitys sekä
kysymys- ja vastausasiakirjat.
c) Kaikki oleelliset potentiaaliset ostajat (19) osallistuivat prosessiin, eikä valtio asettanut mitään ostajaa etusijalle.

(54)

Nykreditiin otettiin yhteyttä kummassakin myyntiprosessissa. Vuonna 2013 se ilmoitti aluksi kiinnostuksestaan
ostaa koko pankki osana yhteenliittymää, joka ei kuitenkaan pystynyt tekemään tarjousta. Sen jälkeen Nykredit
ilmoitti kiinnostuksestaan ostaa osa pankista (Aarhusin alue), mutta due diligence -tarkastuksen jälkeen se ei
kuitenkaan tehnyt tarjousta. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä Nykredit ilmaisi kiinnostuksensa yhteenliittymän
muodostamiseen, mutta se ei aloittanut prosessia. Lokakuussa 2016 Nykredit kuitenkin esitti alustavat
suunnitelmat Vestjysk Bankin pääomapohjan vahvistamisen puitteista. Marraskuussa 2016 Vestjysk Bank antoi
Nykreditille toimeksiannon selvittää mahdollisuutta hankkia pääomaa ulkoisilta sijoittajilta. Seurauksena tästä
olivat Nykredit-suunnitelma, yhteenliittymän tekemä tarjous ja johdanto-osan 40 kappaleessa kuvatut liiketoimet.

(55)

Yhteenliittymä oli tarjoutunut ostamaan valtion koko 81,47 prosentin suuruisen osakkuuden, ja hinta olisi
1 Tanskan kruunu osaketta kohti. Kun tarjouksesta ilmoitettiin 12 päivänä kesäkuuta 2017, pankin osakkeen
hinta Kööpenhaminan pörssissä oli 14,90 Tanskan kruunua (20). Koska kahdessa avoimessa myyntiprosessissa ei
ollut annettu muita tarjouksia, voidaan katsoa, että yhteenliittymän tarjoama hinta oli korkein, joka tässä
tilanteessa oli mahdollista saada. Tämän päätelmän vahvistaa myös vaihtoehtoisen ehdotuksen (ks. johdanto-osan
52 kappale) arviointi; […] testasi tämän vaihtoehdon epävirallisesti helmikuussa 2016. Kyseinen sijoittaja harkitsi
alun perin määräysvallan hankkimista Vestjyskistä ostamalla hiljattain liikkeeseen laskettuja osakkeita 1 Tanskan
kruunun hintaan osaketta kohti, ja vahvisti tämän ehdotuksen syyskuussa 2016 (21). Vaihtoehtoinen ehdotus ei
kuitenkaan toteutunut, koska […] perääntyi aikeistaan aloitettuaan due diligence -tarkastuksen lokakuussa 2016.
Tämä on toinen vertailukohta (samoin 1 Tanskan kruunu osaketta kohti), jonka perusteella voidaan päätellä, että
yhteenliittymän tarjous maksimoi myyntihinnan ja että liiketoimi on markkinaehtoinen.

(56)

Tanska on toimittanut myös riippumattoman asiantuntijan Tanskan pyynnöstä laatiman kohtuullisuuslausunnon.
Kohtuullisuuslausunnossa todetaan, että tarjouksen sitoumus, 1 Tanskan kruunu osaketta kohti, on paras
markkinahinta, joka tällä hetkellä on mahdollista saada. Tätä päätelmää varten asiantuntija otti huomioon muun
muassa kahdesta aiemmasta myyntiprosessista saadut tiedot, pankin tuolloisen pääomatilanteen ja epävarmuuden,
joka liittyi tuolloin keskeneräiseen valtiontukiasiaan.

(17) Yhteyttä otettiin kaikkiin sellaisiin ostajiin, joilla katsottiin olevan strategisia perusteita ja merkittäviä synergiaetuja, sekä potentiaaliseen
sijoittajaan (eri kuin […]), joka oli ilmaissut kiinnostusta prosessin aikana.
(18) Tässä toisessa prosessissa otettiin yhteyttä ainakin seitsemään pankkiin ja yhteen sijoittajaan, joista kolme ilmoitti alustavasta
kiinnostuksestaan. Vain kaksi tahoa eteni due diligence -tarkastusvaiheeseen saakka, mutta kumpikaan niistä ei tehnyt tarjousta.
(19) Kaikilla potentiaalisilla kilpailijoilla oli mahdollisuus osallistua meneillään olleeseen tarjouskilpailumenettelyyn, vaikkei niitä ollut
kutsuttu siihen virallisesti. SEB, jolle Tanska oli antanut tehtäväksi etsiä ostajan, joka ostaisi sen osuuden pankista, ja hallita
myyntiprosessia, tiedotti markkinoille, että ostajaa etsitään (ks. alaviite 17).
(20) Todettakoon, että osakkeen arvo pieneni yli kolmanneksella tarjouksen julkistamisen jälkeen. Näin ollen yhden osakkeen hinta
28 päivänä kesäkuuta 2017 oli vain 9 Tanskan kruunua. Lisäksi näyttää siltä, että osakkeen hintakehitykseen ovat paljolti vaikuttaneet
noin 40 000 yksityissijoittajaa, mikä voi selittää sen, miksi pankin osakkeen hintakehitys ei ole vastannut kannattavuutta. Osakkeet ovat
myös epälikvidejä (vain kuusi prosenttia osakepääomasta oli kaupankäynnin kohteena viime vuonna), ja kaupankäynnin kohteena oli
vain vähän osakkeita (vain 18,52 prosenttia), mikä osaltaan pienentää sen todennäköisyyttä, että osakkeen hinta kuvastaisi pankin
todellista arvoa tarkasti.
(21) Tässä skenaariossa valtio ei olisi myynyt Vestjyskin osakkeitaan, mutta sen osuus olisi pienentynyt 81 prosentista 23 prosenttiin
osakeannin jälkeen. Kaikki etuoikeusasemaltaan huonompi velkapääoma, mukaan lukien valtion hybridit, olisi lunastettu
ennenaikaisesti nimellisarvostaan. Uusien osakkeiden liikkeeseen laskua olisi täydennetty laskemalla liikkeeseen uutta toissijaista
pääomaa 275 miljoonaa Tanskan kruunua.
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(57)

Tanskan valtiolla on yhteenliittymän kanssa tehtävän sopimuksen nojalla mahdollisuus hyväksyä edullisempi
kilpaileva tarjous (22) vilpittömässä mielessä toimivilta kolmansilta osapuolilta. Kilpailevan tarjouksen avulla on
kuitenkin voitava realistisesti ratkaista aiemmat valtiontukea koskevat ongelmat ja maksaa valtion rahoittama
ensisijainen lisäpääoma takaisin, eikä siihen saa sisältyä muuta valtiontukea. Toisin sanoen kilpailevan tarjouksen
on oltava pankin vakavaraisuuden ja kannattavuuden palauttamisen osalta vähintään samantasoinen kuin
yhteenliittymän tarjouksen. Jos kilpaileva tarjous tehdään, yhteenliittymä voi mukauttaa omaa tarjoustaan sen
mukaisesti. Näin ollen kaikilla osapuolilla, jotka haluavat sijoittaa pankkiin enemmän, on mahdollisuus tehdä
niin. Säädöksessä, jonka nojalla valtiovarainministeriö voi saattaa päätökseen myynnin yhteenliittymälle,
mainitaan mahdollisuus tehdä tarjousaikana parempi kilpaileva tarjous, ja tämä mahdollisuus oli myös julkisesti
tiedossa (23). Komissio katsoo, että tästä saadaan lisävarmuutta siitä, että Tanska on kaikin keinoin pyrkinyt
maksimoimaan myyntihinnan ja antanut kaikille kiinnostuneille tahoille mahdollisuuden tehdä tarjous. Koska
pankin edelliset myyntiyritykset olivat epäonnistuneet, vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä, että kilpaileva tarjous
tehtäisiin.

(58)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että Tanskan valtion Vestjysk Bankin osuutta koskeva myyntiprosessi
on ollut avoin, syrjimätön ja ehtoja sisältämätön, ja sen seurauksena on voitu maksimoida Tanskan valtion saama
myyntihinta. Sellaista tarjousta, jossa olisi tarjottu korkeampaa myyntihintaa ja jonka avulla valtio olisi voinut
irtaantua pankista kokonaan, ei tehty, vaikka siihen oli useita mahdollisuuksia (vuosina 2013 ja 2016). Koska
komissiolla ei ole syytä uskoa, etteivätkö tehty tarjous ja maksettu hinta kuvastaisi pankin markkinahintaa,
voidaan todeta, että valtion osakkeiden yksityinen ostaja ei ole tukitoimenpiteiden kohteena oleva edunsaaja eikä
näin ollen saa tukea.

(59)

Näin ollen on katsottava, että tukitoimenpiteiden kohteena oleva ainoa edunsaaja on Vestjysk Bank.

(60)

Johdanto-osan 49 ja 59 kappaleessa esitetyn mukaisesti on todettava, että tässä päätöksessä on arvioitava vain
vuonna 2012 Vestjyskille myönnettyjen toimenpiteiden soveltuvuutta sisämarkkinoille.

6.3 Tuen soveltuvuus sisämarkkinoille
6.3.1 Tuen soveltuvuutta koskevan arvioinnin oikeusperusta
(61)

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdassa komissiolle annetaan valtuudet todeta tuki soveltuvaksi
sisämarkkinoille, jos se on tarkoitettu ”jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen”. Komissio
tunnustaa, että maailmanlaajuinen finanssikriisi voi aiheuttaa merkittävää häiriötä jäsenvaltioiden talouteen ja että
pankkitukitoimenpiteet ovat omiaan korjaamaan näitä häiriöitä. Tätä säännöstä on täsmennetty ja kehitetty
myöhemmin seitsemässä kriisiä koskevassa tiedonannossa (24).

(62)

Lain taannehtivan soveltamisen kieltävän yleisen tempus regit actum -periaatteen ja unionin tuomioistuinten
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valtiontukitoimenpiteen soveltuvuutta on arvioitava sen toteuttamisen
aikaan voimassa olleen säädöskehyksen nojalla. Vuoden 2013 pankkitiedonannon 90 kohdassa täsmennetään,
että ilmoituksia, jotka komissio on rekisteröinyt ennen elokuun 1 päivää 2013, tarkastellaan ilmoituksen
tekemisen hetkellä voimassa olleiden kriteerien perusteella.

(22) Kilpailevan tarjouksen määräaika on 18. heinäkuuta 2017 klo 16.00.
(23) Folketingstidende E, Aktstykke 114, 29.6.2017. Tämä mainittiin myös asiaa koskeneissa lehdistötiedotteissa 12.6.2017 (https://www.
fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/06/staten-indgaar-aftale-om-salg-af-sine-aktier-i-vestjysk-bank) ja 19.6.2017 (https://www.fm.
dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/06/officielt-tilbud-paa-statens-aktier-i-vestjysk-bank-er-nu-fremsat).
(24) Tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena rahoituslaitosten suhteen toteutettuihin
toimenpiteisiin, jäljempänä ’vuoden 2008 pankkitiedonanto’ (EUVL C 270, 25.10.2008, s. 8); tiedonanto rahoituslaitosten
pääomapohjan vahvistamisesta tämänhetkisessä finanssikriisissä: tuen rajaaminen välttämättömään vähimmäismäärään ja suojatoimet
kilpailun kohtuuttoman vääristymisen estämiseksi, jäljempänä ’pääomapohjan vahvistamista koskeva tiedonanto’ (EUVL C 10,
15.1.2009, s. 2); tiedonanto arvoltaan alentuneiden omaisuuserien käsittelystä yhteisön pankkisektorilla, jäljempänä ’arvoltaan
alentuneiden omaisuuserien käsittelyä koskeva tiedonanto’ (EUVL C 72, 26.3.2009, s. 1); tiedonanto elinkelpoisuuden palauttamisesta
ja rahoitusalalla tämänhetkisessä kriisissä toteutettujen rakenneuudistustoimenpiteiden arvioinnista valtiontukisääntöjen perusteella,
jäljempänä ’rakenneuudistustiedonanto’ (EUVL C 195, 19.8.2009, s. 9); tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta finanssikriisin
yhteydessä pankkien hyväksi toteutettaviin tukitoimenpiteisiin 1 päivästä tammikuuta 2011, jäljempänä ’vuonna 2010 annettu
voimassaolon jatkamista koskeva tiedonanto’ (EUVL C 329, 7.12.2010, s. 7); tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta
finanssikriisin yhteydessä pankkien hyväksi toteutettaviin tukitoimenpiteisiin 1 päivästä tammikuuta 2012, jäljempänä ’vuonna 2011
annettu voimassaolon jatkamista koskeva tiedonanto’ (EUVL C 356, 6.12.2011, s. 7); tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta
finanssikriisin yhteydessä pankkien hyväksi toteutettaviin tukitoimenpiteisiin 1 päivästä elokuuta 2013, jäljempänä ’vuoden 2013
pankkitiedonanto’ (EUVL C 216, 30.7.2013, s. 1).
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Toimenpiteistä ilmoitettiin 13 päivänä huhtikuuta 2012. Näin ollen näitä toimenpiteitä on arvioitava uuden
rakenneuudistussuunnitelman perusteella, ja arvioinnissa on otettava huomioon rakenneuudistustiedonanto,
vuonna 2008 annettu pankkitiedonanto sekä vuonna 2010 ja 2011 annetut voimassaolon jatkamista koskevat
tiedonannot.

6.3.2 Vastuunjako
(64)

Menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessään komission alustava näkemys oli, että 13 päivänä kesäkuuta
2013 toteutettu takaisinosto-operaatio ei ollut rakenneuudistustiedoksiannon tavoitteen eli asianmukaisen
vastuunjaon varmistamisen (25) mukainen. Takaisinoston keskihinta oli 62 prosenttia pääomasta, mikä oli
2 prosenttiyksikköä enemmän kuin 50 prosentin markkinahinta plus 10 prosentin palkkio. Vestjysk Bank siis
maksoi etuoikeusasemaltaan huonompien velkainstrumenttien haltijoille liikaa määrän, joka on 2 prosenttia
pääomasta (800 000 Norjan kruunua eli noin 108 000 euroa).

(65)

Menettelyn aloittamista koskevaan päätökseen antamassaan vastauksessa Tanska totesi, että pankki maksoi liikaa
maksamansa summan takaisin Tanskan valtiolle vuoden 2014 alussa ja korjasi näin mahdollisen epäsuhdan
vastuunjaossa, jonka tämä melko pieni summa oli voinut aiheuttaa.

(66)

Komissio toteaa, että sillä, että pankki maksaa liikaa maksamansa summan takaisin valtiolle, ei sinänsä voida
korjata epäasianmukaista vastuunjakoa. Liikamaksu koskee pankin ja luotonantajien välisiä taloudellisia suhteita
(vastuunjaon yhteydessä) eikä pankin ja valtion välisiä taloudellisia suhteita (joiden perusteella valtiontuen määrä
lasketaan). Kun tämä seikka otetaan huomioon muiden tapaukseen liittyvien seikkojen ohella, komissio voi
päätellä, että vastuunjako oli asianmukaista. Muut seikat liittyvät siihen, että liikaa maksettu määrä oli
minimaalinen (vain 108 000 euroa) ja että 60 prosentin rajaa ei sellaisenaan määrätty rakenneuudistustiedo
nannossa, jonka teksti on laadittu melko joustavaksi (26), vaan komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (27).

(67)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä esille tuodut
epäilykset vastuunjakoa koskevien vaatimusten täyttämisestä ovat hälvenneet täysin.

6.3.3 Kilpailun vääristymisen rajoittaminen
(68)

Pankki on rajoittanut kaupallista jalanjälkeään jatkamalla konttoriverkostonsa harventamista sulkemalla vielä
kolme konttoria sen lisäksi, mitä Tanska ilmoitti vastauksessaan menettelyn aloittamista koskevaan päätökseen.
Pelastamistuen jälkeen on siis suljettu yhteensä yhdeksän konttoria (vuonna 2012 pankilla oli 24 konttoria,
vuonna 2015 niitä oli 18 ja vuoden 2016 lopussa niitä oli 15, eli vuodesta 2012 alkaen konttoreista on
vähennetty 37,5 prosenttia). Tämänlaajuinen konttoriverkoston harventaminen – kun otetaan huomioon Tanskan
pankkisektorin muut piirteet – vaikuttaa pankin valmiuteen luoda uutta liiketoimintaa ja hankkia uusia
talletuksia, mikä vaikuttaa kilpailun vääristymien rajoittamiseen.

(69)

Nykredit-suunnitelman mukaan pankin henkilöstöä on määrä vähentää enemmän ([30–40] prosentin vähennys
vuoteen 2017 mennessä ja [35–45] prosentin vähennys vuoteen 2018 mennessä) kuin oli arvioitu menettelyn
aloittamista koskevan päätöksen antamisen aikaan ([20–30] prosentin vähennys vuoteen 2017 mennessä.
Henkilöstövähennysten lisääminen perustuu pankin pyrkimyksiin karsia kustannuksia ja parantaa tehokkuutta
vielä enemmän konttoriverkoston harventamisen lisäksi.

(70)

Menettelyn aloittamista koskevan päätöksen antamisen aikaan (ks. päätöksen johdanto-osan 98 kappale)
komissiolle oli ilmoitettu vain konttoriverkoston harventamisesta [10–20] prosentilla (24 konttorista jäljelle jäisi
[18–22] konttoria) ja [20–30] prosentin henkilöstövähennyksistä. Kun otetaan huomioon, että pankki oli saanut
paljon tukea, komissio piti kyseenalaisena, voitaisiinko suunnitelluilla konttori- ja henkilöstövähennyksillä vuosina
2012–2017 rajoittaa kilpailun vääristymistä tarpeeksi. Uusien vähennystavoitteiden perusteella komissio katsoo,
että pankki on toteuttanut merkittäviä lisätoimia pienentääkseen kaupallista jalanjälkeään ja lisätäkseen
entisestään tehokkuuttaan. Taulukossa 2 esitetään todellinen tilanne vuosina 2012 ja 2016, menettelyn
aloittamista koskevan päätöksen antamisen aikaan tiedossa olleet ehdotukset ja tulevia vuosia koskevat
tämänhetkiset suunnitelmat.

(25) Tukitoimenpiteiden myöntämisen aikaan voimassa olleet vastuunjakovaatimukset eivät sisältäneet etuoikeusasemaltaan huonomman
velan alaskirjausta tai muuntamista, jota vaadittiin vasta vuonna 2013 annetun pankkitiedonannon tultua voimaan 1 päivänä elo
kuuta 2013.
(26) Ks. rakenneuudistustiedonannon 26 kohta.
(27) Euroopan komission kilpailun pääosaston henkilöstön 13 päivänä kesäkuuta 2012 laatima selittävä huomautus valtiontukea saavien
pankkien hybridi-instrumenttien takaisinostosta.
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Taulukko 2
Konttoreiden vähentämisen eteneminen, kokoaikavastaavat ja kulu-tuottosuhde

Todellinen

Konttoreiden lukumäärä

%-muutos vuodesta 2012

Uusi liiketoimintasuunnitelma

2016

2017

2016

2017

2018

24

[18–22]

[18–22]

15

15

15

[10–20]

[10–20]

– 37,5

– 37,5

– 37,5

[480–510]

[460–490]

459

[375–425]

[340–390]

– [20–30]

– [20–30]

– 26,1

– [30–40]

– [30–40]

[50–60]

[50–60]

50,3

[45–55]

[40–50]

+ [0–7,5]

+ [0–7,5]

– 5,0

– [2,5–10]

– [5–12,5]

621,3

%-muutos vuodesta 2012
Kulu-tuottosuhde (%)

Todellinen

2012

%-muutos vuodesta 2012
Työntekijöiden
lukumäärä (kokoaikavastaavina)

Menettelyn aloittamista koskeva
päätös

55,3

(71)

Vestjysk ei ole heikon menestyksensä takia voinut laajentaa liiketoimintaansa sen jälkeen, kun se sai
pelastamistukea. Pankin tase on pienentynyt 39,5 prosenttia viiden viime vuoden aikana: kun se vuoden 2012
lopussa oli 32 865 miljoonaa Tanskan kruunua, vuoden 2016 lopussa se oli enää 19 895 miljoonaa Tanskan
kruunua. Sama suuntaus on havaittavissa pankin lainakannassa: bruttoluotonanto väheni samalla ajanjaksolla
noin 36 prosenttia ja bruttoluotonanto maataloudelle väheni noin 26 prosenttia. Bruttoluotonanto rakennusalalle
väheni puolestaan 48 prosenttia ja bruttoluotonanto kiinteistöalalle 44 prosenttia.

(72)

Myös riskipainotetut omaisuuserät pienenivät: kun niitä vuoden 2012 lopussa oli 25 600 miljoonan Tanskan
kruunun arvosta, vuoden 2016 lopussa niitä oli enää 16 081 miljoonan Tanskan kruunun arvosta
(– 37 prosenttia). Samalla ajanjaksolla pankin henkilöstö väheni 621:stä 459 kokoaikavastaavaan
(– 26 prosenttia).

(73)

Kaikki johdanto-osan 71 ja 72 kappaleessa esitetyt luvut osoittavat, että pankin jalanjälki on jo pienentynyt
viiden viime vuoden aikana, osittain olosuhteiden pakosta. Vuonna 2012 saadun tuen määrä oli kuitenkin
merkittävä pankin riskipainotettuihin omaisuuseriin nähden (8,1 prosenttia), ja siksi on ryhdyttävä erityistoimiin,
joilla ehkäistään kilpailun vääristymiä. Samalla on kuitenkin todettava, että vuoden 2017 loppuun mennessä
pankin henkilöstöä on vähennetty miltei [30–40] prosentilla ja että se oli jo sulkenut 37,5 prosenttia
konttoreistaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

(74)

Ennen tämän päätöksen antamista toteutettujen toimenpiteiden lisäksi Tanska tarjosi sitoumuksia (ks. johdantoosan 44 kappale), joiden tavoitteena oli edelleen rajoittaa kilpailun vääristymisiä rakenneuudistuskaudella.

(75)

Ensinnäkin pankin vuoden 2017 tase on rajattu vuoden 2016 tasolle. Vuonna 2018 taseen yläraja on
20 300 miljoonaa Tanskan kruunua ja vuonna 2019 se on 21 000 miljoonaa Tanskan kruunua, mikäli tarpeen.
Näillä ylärajoilla nimenomaisesti rajoitetaan pankin mahdollisuutta hankkia uusia talletuksia ja myöntää uusia
lainoja rakenneuudistuskaudella. Pankin valmiutta hankkia markkinaosuuksia kilpailijoidensa kustannuksella
rajoitetaan siis tavalla, jolla varmistetaan myös kilpailun vääristymien rajoittaminen.

(76)

Pankki ei myöskään myönnä uusia lainoja Tanskan ulkopuolelle, ja se voi antaa uusia luottoja Jyllannin alueen
ulkopuolelle vain, jos asiakkaalla on vähintään [35–45] prosentin omarahoitusosuus ja jos laina on
vakuudellinen. Tämä sitoumus estää pankkia tehokkaasti laajentamasta liiketoimintaansa ydintoiminta-alueensa,
jossa myös sen historialliset juuret ovat, ulkopuolelle. Tämäkin suojaa markkinatoimijoita pankin mahdollisesti
aggressiiviselta toiminnalta.
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(77)

Lisäksi pankilla on yritysostokielto. Yritysostot ovat markkinatoimijoiden tavanomainen tapa laajentua uusiin
toimintoihin tai tuotteisiin tai uusille liiketoiminta-alueille. Näin ollen kielto ostaa minkään suuruista osuutta
mistään yrityksestä selvästi estää pankin laajentumismahdollisuudet. Pankilla on myös kielto käyttää
tukitoimenpiteitä mainostarkoituksiin, mikä myös suojaa kilpailijoita.

(78)

Kuten johdanto-osan 68–70 kappaleessa selitetään ja taulukossa 2 tiivistetään, pankki on toteuttanut merkittäviä
lisätoimia (verrattuna siihen, mitä oli suunniteltu menettelyn aloittamista koskevan päätöksen antamisen aikaan),
jotta se voisi edelleen pienentää kaupallista jalanjälkeään ja olla pieni paikallinen toimija ja jotta se voisi lisätä
tehokkuuttaan. Tällä tavalla kilpailun vääristymien riskiä rajoitetaan riittävästi vuoden 2017 loppuun mennessä.
Tanskan antamien sitoumusten kautta pankki on kuitenkin ryhtynyt myös muihin lisätoimenpiteisiin kilpailun
vääristymien rajoittamiseksi viimeistään vuoden 2019 lopussa päättyvän rakenneuudistuskauden jäljellä olevana
aikana. Tästä syystä komissio katsoo, että toteutetut toimet ovat riittävät menettelyn aloittamista koskevassa
päätöksessä esitettyjen, kilpailun vääristymistä koskevien epäilysten poistamiseksi.

6.3.4 Pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palauttaminen

(79)

Menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessään komissio ilmaisi epäilyksiä siitä, onko tuolloin toimitettu
alustava rakenneuudistussuunnitelma riittävä pankin elinkelpoisuuden palauttamiseksi rakenneuudistuskauden
aikana. Komissio kyseenalaisti etenkin joitakin rakenneuudistussuunnitelman perusteena olevista olettamuksista ja
katsoi, että epävarmuustekijät olivat vielä huomattavia. Lisäksi komissio epäili sitä, oliko pankin pääomapositio
tarpeeksi vahva kestämään tilanteen huononemisen.

(80)

Tammikuun 1 päivänä 2017 pankin kokonaispääomaosuus oli 13,1 prosenttia. Yleisen pääomapuskurivaa
timuksen vaiheittaisen käyttöönoton vuoksi pankin kokonaispääomavaatimus on kuitenkin suurentunut
13,8 prosenttiin, minkä seurauksena pääomavaje on noin 0,7 prosenttia eli 116 miljoonaa Tanskan kruunua
(noin 15,6 miljoonan euroa). Jos mitään ei olisi tehty, pankilla olisi 1 päivänä tammikuuta 2018 edelleen
pääomavaje (joskin se olisi pienempi, 0,4 prosenttia sen kokonaispääomaosuudesta eli 63 miljoonaa Tanskan
kruunua). Osakeannin ja pankin etuoikeusasemaltaan huonompien pääomainstrumenttien jälleenrahoituksen
ansiosta sillä ei kuitenkaan ole enää pääomavajetta. Tammikuun 1 päivänä 2018 pankki olettaa sillä olevan noin
667 miljoonan Tanskan kruunun (noin 90 miljoonan euron) arvosta ylimääräistä pääomaa eli puskuri on
4,3 prosenttia suurempi kuin kokonaispääomaosuutta koskeva vaatimus edellyttää. Lisäksi Tanska sitoutui siihen
(ks. johdanto-osan 44 kappale), että pankki pitää ylimääräistä pääomaa tietyn määrän enemmän kuin
lakisääteisesti edellytetään.

(81)

Pankki on myös tarkistanut strategiaansa ja jatkaa toimintakulujensa vähentämistä (ks. myös taulukko 1). Pankki
on erityisesti harventanut konttoriverkostoaan: kun sillä oli 24 konttoria vuonna 2012, vuoden 2016 lopussa
niitä oli vain 15. Menettelyn aloittamista koskevan päätöksen antamisen aikaan pankki oli suunnitellut
vähentävänsä konttoreiden määrää vain [18:aan–22:een]. Samaan aikaan pankki on vähentänyt henkilöstöään
621 kokoaikavastaavasta [460–490] kokoaikavastaavaan – [20–30] prosenttia). Vuoden 2017 loppuun mennessä
tämä määrä vähenee vielä [374–425] kokoaikavastaavaan (– [30–40] prosenttia), ja tavoitteena oleva kokoaika
vastaavien määrä vuoden 2018 lopussa on [340–390] (lähes – [30–40] prosenttia). Menettelyn aloittamista
koskevan päätöksen antamisen aikaisessa pankin rakenneuudistussuunnitelmassa suunniteltu henkilöstömäärä oli
[460–490] kokoaikavastaavaa vuoden 2017 loppuun mennessä (mikä vastaa vain [20–30] prosentin vähennystä
vuoden 2012 loppuun verrattuna). Nämä merkittävät kustannusten vähentämiseen tähtäävät lisätoimet näkyvät
pankin kulu-tuottosuhteessa, joka on pienentynyt 55,3 prosentista (vuosi 2012) 50,3 prosenttiin (vuosi 2016).
Tämän suhteen odotetaan pienenevän edelleen [45–55] prosenttiin vuoden 2017 loppuun mennessä ja jopa
[40–50] prosenttiin vuoden 2018 loppuun mennessä. Menettelyn aloittamista koskevan päätöksen antamisen
aikaan pankin tavoittelema kulu-tuottosuhde oli [50–60] prosenttia vuonna 2017. On siis selvää, että pankki on
toteuttanut merkittäviä kustannusten pienentämiseen tähtääviä lisätoimia verrattuna niihin, joita oli suunniteltu
menettelyn aloittamista koskevan päätöksen antamisen aikaan. Nämä lisätoimet vaikuttavat pankin
kannattavuuteen ja sitä kautta sen elinkelpoisuuteen. Täsmälliset toimintakustannuksia koskevat tavoitteet, jotka
on määritetty sitoumuksissa, auttavat varmistamaan, että pankki toteuttaa loput kustannusten vähennykset
suunnitellun mukaisesti elinkelpoisuutensa varmistamiseksi.

(82)

Lisäksi pankki suunnittelee supistavansa korkokulujaan vielä lisää (ne ovat jo pienentyneet 727 miljoonasta
Tanskan kruunusta (vuonna 2012) 185 miljoonaan Tanskan kruunuun vuonna 2016) [35–50] prosentilla vuoden
2017 loppuun mennessä ja jopa [45–60] prosentilla vuoden 2018 loppuun mennessä. Tämä merkittävä
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vähennys toteutettaisiin pääasiassa vaihtamalla päättymässä olevat määräaikaistalletukset, joiden keskikorko on
[0–5] prosenttia, uusiin talletuksiin, joiden korko on vain noin [0–5] prosenttia. Korkokuluissa odotetaan
saavutettavan lisäsäästöjä, kun pankin etuoikeusasemaltaan huonompaa pääomapohjaa jälleenrahoitetaan osana
rakenneuudistussuunnitelmaa (ks. johdanto-osan 40 kappale). Pankki on toimittanut todisteita, jotka osoittavat,
että nämä säästötavoitteet ovat saavutettavissa ja että ne vaikuttavat suotuisasti myös pankin kannattavuuteen ja
elinkelpoisuuteen. Pankki voi myös helposti alentaa talletuskorkoprosenttia murentamatta varainhankintaansa,
koska sillä on merkittävä talletusylijäämä (28). Huolimatta talletuspalkkion merkittävästä pienenemisestä pankki ei
odota sen talletusylijäämän supistuvan merkittävästi, koska talletusten odotetaan supistuvan vähemmän kuin
lainakannan.

(83)

Pankin elinkelpoisuuden ja kannattavuuden osalta ratkaiseva tekijä on sen saamisten arvonaleneminen parin
seuraavan vuoden aikana. Tällä hetkellä pankki odottaa sen luottotappiovarausten pienenevän 416 miljoo
nasta Tanskan kruunusta vuonna 2016 [200–300] miljoonaan Tanskan kruunuun vuonna 2017 ja
[200–300] miljoonaan Tanskan kruunuun vuonna 2018. Pääsyy budjetoitujen varausten määrän merkittävään
pienentymiseen on pankin oletus siitä, että sen maataloussalkku, jonka osuus viime vuosien arvonalenemisista on
ollut suurin (29), muuttuu kannattavammaksi. Tämä odotus perustuu oletukseen, että keskeisten maatalous
tuotteiden (kuten maidon ja sianlihan) hinnat nousevat vuosien 2015–2016 hintojen romahduksen jälkeen.
Lisäksi pankki olettaa, ettei tämä suuntaus käänny tulevina vuosina. Komission omien ennusteiden (30) mukaan
maataloustuotteiden hinnat ovatkin kohentuneet vuosien 2015–2016 romahduksen jälkeen, mutta ne pysyvät
enemmän tai vähemmän muuttumattomina vuoden 2017 jälkeen. Pankki odottaa myös pientä notkahdusta
kiinteistöalan arvonalenemisissa, kun taas muilla aloilla odotetaan kokonaisuutena tarkasteltuna vaatimatonta
nousua.

(84)

Jos pankin oletukset toteutuvat, sen kannattavuus paranee huomattavasti muutaman seuraavan vuoden aikana.
Varsinkin pankin oman pääoman tuotto verojen jälkeen (31) paranee siten, että kun se vuonna 2016 oli
5,4 prosenttia, vuonna 2017 se on [7–11] prosenttia ja vuonna 2018 se on [7–11] prosenttia (ks. myös
taulukko 1). Tämä merkittävä parannus pankin kannattavuudessa saavutetaan pääasiassa kustannuksia karsimalla
ja luottotappioita pienentämällä. Pankin perustuotto (pääasiassa korko- ja palvelumaksutulot) pysyy enemmän tai
vähemmän tasaisena (ks. taulukko 1). Komissio katsoo, että korkomenojen sekä henkilöstö- ja hallintokulujen
ennustettu aleneminen voidaan normaaliolosuhteissa saavuttaa pankin asettamassa aikataulussa.

(85)

Luottotappiovarausten pienentämisen osalta komissio katsoo, että pankin ennusteet perustuvat optimistisiin
oletuksiin. Komissio toteaa myönteisenä seikkana sen, että useiden DFSA:n tekemien tarkastusten jälkeen pankki
on muokannut luottoriskejä koskevia periaatteitaan samanlaisten pankkien parhaiden käytäntöjen mukaiseksi,
kuten DFSA on todennut komissiolle (ks. johdanto-osan 43 kappale).

(86)

Komissio toteaa, että Nykreditin kanssa käydyissä neuvotteluissa pankki hyväksyi sen, että Deloitte tekee vuoden
2016 lopussa due diligence -tarkastuksen, jonka perusteella arvonalenemisia kirjattiin lisää vielä noin
[50–150] miljoonan Tanskan kruunun arvosta (32). Tämän pitäisi vähentää tulevaisuuden varaustarpeisiin liittyvää
epävarmuutta.

(87)

Makrotaloudelliset olosuhteet ja eritoten maatalousalan kannattavuus vaikuttavat kuitenkin hyvin paljon
odotuksenmukaiseen luottotappioiden vähenemiseen. Koska maatalousalaan liittyvät pankin riskit ovat suuret ja
luottotappiovaraukset ovat aikaisemmin vaikuttaneet suuresti pankin kannattavuuteen, komissio on tehnyt
herkkyysanalyysin, jossa luottotappiovarauksia on muutettu varovaisemmiksi. Tässä analyysissa luottotappio
varaukset ovat 20 prosenttia vuosille 2017–2018 budjetoituja määriä suuremmat. Tarkistetun oletuksen
perusteella pankin oman pääoman tuotto pienenisi [0–5] prosenttia vuonna 2017 ja [0–5] prosenttia vuonna
2018, mutta se pysyisi kuitenkin jotakuinkin kannattavana, jolloin pankin pitäisi pystyä hankkimaan lisäpääomaa
markkinalähteistä, mikäli tarpeen. Pankin riittävä pääomapuskuri (ks. johdanto-osan 80 kappale) vaikuttaa
kuitenkin asianmukaiselta kattamaan ylimääräiset luottotappiot tai muut notkahdukset ja pitämään pankin
vakavaraisena. Tästä syystä todennäköisyys, että pankki tarvitsisi uutta pääomaa tai valtiontukea lähivuosina,
vaikuttaa olevan hyvin pieni.

(28) Pankin lainojen suhde talletuksiin oli 74 prosenttia vuoden 2016 lopussa, ja sen odotetaan olevan noin 73 prosenttia vuonna 2018.
(29) Bruttomääräiset arvonalenemiset maatalous- ja kalastussalkussa olivat vuonna 2014 noin 57 prosenttia, vuonna 2015 noin
68 prosenttia ja vuonna 2016 noin 78 prosenttia niiden bruttomääräisestä kokonaismäärästä.
(30) Ks. https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook_en
31
( ) Näissä luvuissa otetaan huomioon myös suunniteltu 745 miljoonan Tanskan kruunun pääomankorotus.
(32) Deloitte tarkasti 135 pankin lainasitoumusta, mikä vastaa noin 25:tä prosenttia kaikista yrityslainasitoumuksista ja 40:tä prosenttia
kaikista lainasitoumuksista, joissa on objektiivista näyttöä arvonalenemisesta. Pankki ekstrapoloi tämän due diligence -tarkastuksen
löydökset ja totesi muutamien oletusten perusteella, että sen koko salkkuun on kirjattava lisää arvonalenemisia.
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(88)

Myös DFSA:n hahmottelemassa stressiskenaariossa pankilla olisi edelleen riittävän suuri pääomapuskuri yksityissi
joittajien pääomasijoituksen jälkeen. DFSA:n skenaarion oletuksia ovat muun muassa pienemmät korkotuotot ja
suuremmat kuoletukset sekä yhteensä [400–600] miljoonaa Tanskan kruunua suuremmat arvonalenemiset kuin
vuosille 2018–2019 oli ennustettu. Jos pankki tekisi tappiota näiden kahden vuoden aikana, sen vakavaraisuus
suhdeluvut hyvinkin ylittäisivät lakisääteiset vaatimukset. Toisin sanoen todelliset arvonalenemiset voisivat olla
vieläkin suuremmat ilman, että pankille tulisi vakavaraisuuteen liittyvä ongelma lähivuosina. Näin ollen on hyvin
epätodennäköisestä, että pankki tarvitsisi uutta pääomaa tai uutta valtiontukea vakavaraisuutensa varmistamiseksi.

(89)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että pankin vuodelle 2017 ennustettu oman pääoman tuotto riittänee
pankin elinkelpoisuuden palauttamiseen. Näin ollen pankki täyttänee rakenneuudistustiedonannon 15 kohdassa
esitetyn vaatimuksen, jonka mukaan rakenneuudistus saisi kestää enintään viisi vuotta. Kun kuitenkin otetaan
huomioon pankin alttius makrotalouden häiriöille (etenkin maatalousalalla) ja se, että pankki itse suunnittelee
jatkavansa rakenneuudistusta, komissio katsoo, että on asianmukaista ja järkevää hyväksyä Tanskan sitoumukset,
jotka ulottuvat vuoden 2018 loppuun saakka (ja joita voidaan tarvittaessa jatkaa vuodella).

(90)

Komissio toteaa, että Tanskan esittämät sitoumukset (ks. johdanto-osan 44 kappale) antavat lisätakeita pankin
pitkän aikavälin elinkelpoisuudelle. Jos pankki ei saavuta oman pääoman [7–11] prosentin tuottotavoitetta
vuoteen 2018 mennessä, rakenneuudistuskautta jatketaan vuodella ja ryhdytään lisätoimiin pankin pitkän
aikavälin elinkelpoisuuden varmistamiseksi. Jos rakenneuudistuskautta jatketaan, pankin on (uudelleen)
hinnoiteltava jokainen asiakassuhde (tietyin vähäisin poikkeuksin) siten, että se saavuttaa ennalta määritetyt
asiakaskohtaiset kannattavuustavoitteet (33). Tällä tavalla pankki lisää tuottojaan siinä tapauksessa, ettei se ole
saavuttanut oman pääoman [7–11] prosentin tuottotavoitetta vuonna 2018. Koska pankki on jo sitoutunut
merkittäviin kustannusten vähennystoimiin – vaikka se ei pystykään täysin hallitsemaan luottotappioita, koska
niihin vaikuttavat makrotalouden olosuhteet – tämä toimenpide vaikuttaa asianmukaiselta keinolta lujittaa pankin
kannattavuutta tarvittaessa. Tämän perusteella komissio katsoo, että sitoumukset antavat lisävarmuutta pankin
pitkän aikavälin elinkelpoisuudesta.

(91)

Näin ollen komissiolla ei ole enää epäilyksiä pankin pitkän aikavälin elinkelpoisuuden asianmukaisuudesta.
Etenkin pääomankorotuksen jälkeen pankilla on riittävä puskuri, joka ylittää lakisääteiset pääomavaatimukset, ja
se pystyy kattamaan ylimääräiset arvonalenemiset, jos niitä ilmaantuu, vaarantamatta näiden vaatimusten
noudattamista. Lisäksi muut kustannussäästöt (korkomenojen ja toimintakulujen pienentäminen) vaikuttavat
pankin kannattavuuden parantumiseen. Pankin kannattavuus paranee rakenneuudistussuunnitelman mukaisten
toimenpiteiden toteuttamisen seurauksena riittävästi, jotta pankki voi hankkia markkinoilta lisää pääomaa
tarvittaessa. Sitoumusten avulla varmistetaan, että loput kustannusten karsimiseen tähtäävät toimenpiteet
toteutetaan, että riittävät pääomapuskurit säilytetään ja että tuottoja kasvatetaan, jos pankin kannattavuus jää
oman pääoman [7–11] prosentin tuottotavoitteesta. Näin ollen komissio katsoo, että pankin uusin rakenneuudis
tussuunnitelma antaa riittävät perusteet pankin pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamiselle, ja siinä on
käsitelty menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä ilmaistut epäilykset asianmukaisesti.

7. PÄÄTELMÄ

(92)

Komission menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä esittämät epäilykset ovat edellä esitetyn arvioinnin
perusteella hälventyneet. Näin ollen tässä tapauksessa myönnetyn valtiontuen on katsottava soveltuvan sisämark
kinoille SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Rakenneuudistustuki, jonka Tanska on myöntänyt Vestjysk Bankille, soveltuu sisämarkkinoille SEUT-sopimuksen
107 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla, kunhan liitteessä luetellut sitoumukset toteutuvat.
(33) Näitä tavoitteita sovelletaan kuluttaja-asiakkaisiin salkkukohtaisesti, kun taas yritysasiakkaisiin niitä sovelletaan yksilöllisen
asiakassuhteen tasolla.
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2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2017.
Komission puolesta
Margrethe VESTAGER

Komission jäsen
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LIITE
EHDOT (ASIA SA.34720) TANSKA – VESTJYSK BANKIN RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA

1.

TAUSTAA

Tanskan kuningaskunnan, jäljempänä ’Tanska’, on varmistettava, että Vestjysk Bank A/S, jäljempänä ’Vestjysk’ tai
’pankki’, toteuttaa 14. kesäkuuta 2017 toimitetun rakenneuudistussuunnitelman.
Tanska antaa seuraavat sitoumukset, jäljempänä ’sitoumukset’, jotka ovat kiinteä osa mainittua rakenneuudistus
suunnitelmaa.
Sitoumukset tulevat voimaan sinä päivänä, kun Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, antaa päätöksen
rakenneuudistussuunnitelman hyväksymisestä, jäljempänä ’päätös’.
Sitoumuksia koskevaa tekstiä on tulkittava päätöksen ja unionin lainsäädännön yleisten puitteiden sekä
neuvoston asetuksen (EU) 2015/1589 (1) mukaisesti.
Tanskan on varmistettava, että Vestjysk toteuttaa tarvittavat toimet, jotta näitä sitoumuksia noudatetaan
asianmukaisesti ja kaikilta osin rakenneuudistuskauden päättymiseen saakka.

2.

MÄÄRITELMÄT

Sitoumuksissa käytettävät termit tarkoittavat seuraavaa:
1. Ydinalue: Jyllannin alue.
2. Päätös: komission [lisää päivämäärä] päivätty päätös, jolla hyväksytään valtiontukitoimenpide ja Vestjyskin
rakenneuudistussuunnitelma asiassa SA.34720.
3. Voimaantulopäivä: päätöksen antamispäivämäärä.
4. Varainhankinnan vaatimus: luotonanto suhteessa pysyvään varainhankintaan eli käyttöpääomaan lukuun
ottamatta joukkovelkakirjalainoja, jotka erääntyvät alle vuoden kuluessa.
5. MVV: maksuvalmiusvaatimus.
6. Valvova asiamies: yksi tai useampi Vestjyskistä riippumaton komission hyväksymä ja Vestjyskin
nimittämä luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka velvollisuus on valvoa, että Vestjysk noudattaa
sitoumuksia.
7. Rakenneuudistussuunnitelma: päätöksellä hyväksytty Vestjyskin rakenneuudistussuunnitelma (päivitetty
ja komissiolle kesäkuussa 2017 toimitettu liiketoimintasuunnitelma).
8. Oman pääoman tuotto: Oman pääoman tuotto verojen jälkeen.
9. Oman pääoman tuotto asiakkaan tasolla: Oman pääoman tuotto ennen veroja asiakassuhteen tasolla;
laskentaperusteena on varainhankinnan siirtohinnoittelu, joka on oikeassa suhteessa erääntymisaikojen
vastaavuuteen perustuvan varainhankinnan kustannuksiin ja jota on oikaistu riskikustannuksilla. Laskelma
sisältää yhden asiakkaan kaikkien lainojen volyymipainotetun keskiarvon. Myös muu provisioliiketoiminta
tai pankkitapahtumat, jotka vaikuttavat saman asiakassuhteen kannattavuuteen, voidaan ottaa huomioon,
jolloin uusi laina voi tuottaa vähemmän, jos sitä kompensoidaan muun provisioliiketoiminnan tai pankkita
pahtumien tuotoilla.
10. Valtion hybridit: Tanskan merkitsemät etuoikeusasemaltaan huonommat joukkovelkakirjalainat (tanskaksi
”hybrid kernekapital udstedt under bankpakke II”).
Sitoumusten osalta näiden termien yksikkömuoto sisältää myös monikon (ja päinvastoin), ellei
sitoumuksissa määrätä toisin.
(1) Neuvoston asetus (EU) 2015/1589, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 9).
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3.

YLEISTÄ

3.1

Tanska varmistaa, että sitoumukset otetaan täysimääräisesti huomioon rakenneuudistuksen täytäntöönpanon
aikana.

3.2

Rakenneuudistuskausi päättyy 31. joulukuuta 2018, mikäli Vestjysk saavuttaa [7–11] prosentin oman pääoman
tuoton vuoden 2018 tarkastetun lopullisen tilinpäätöksen perusteella. Jos tätä tuottoa ei saavuteta vuonna 2018,
rakenneuudistuskausi päättyy 31. joulukuuta 2019 valvovan asiamiehen kyseisenä vuonna noudatettavia
sitoumuksia koskevan loppuraportin perusteella. Sitoumuksia noudatetaan rakenneuudistuskauden ajan, ellei
muuta määrätä.

4.

VESTJYSKIN RAKENNEUUDISTUS: PÄÄOMITUS JA LAINAKANNAN TASAPAINOTTAMINEN

4.1

Vestjyskillä on oltava koko rakenneuudistuskauden ajan pääomaa määrä, joka vastaa suurempaa seuraavista:
i) 2 prosenttia sen kokonaisriskin määrästä ja ii) määrä, joka ylittää 325 miljoonalla Tanskan kruunulla
sovellettavien lakien ja asetusten perusteella edellytettävän vakavaraisuusvaatimuksen ja yhteenlasketun
puskurivaatimuksen summan.

4.2

Vestjyskin on täytettävä seuraavat maksuvalmiusvaatimukset koko rakenneuudistuskauden ajan:
— Vestjyskillä on oltava vähintään 100 prosentin maksuvalmius sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti
mitattuna.
— Vestjyskillä on oltava ylimääräistä maksuvalmiutta määrä, joka on vähintään 50 prosenttia sovellettavien
lakien ja asetusten mukaisesta maksuvalmiusvaatimuksesta.
— Vestjyskin varainhankintavaatimuksen on oltava enintään 1 sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti
mitattuna.

4.3

Vestjyskin vuoden 2017 tase ei saa olla suurempi kuin vuoden 2016 tase. Vuonna 2018 se saa olla enintään
20 300 miljoonaa Tanskan kruunua ja vuonna 2019 enintään 21 000 miljoonaa Tanskan kruunua (jos
rakenneuudistuskausi jatkuu).

4.4

Vestjyskin on tasapainotettava luotonantoaan rakenneuudistuskaudella seuraavasti:
— Kiinteistöalalle kohdistuvan nettoluotonannon ja takausten osuus ei saa milloinkaan olla suurempi kuin
25 prosenttia kokonaisnettoluotonannosta (asiakkaille annettavista lainoista), takaukset mukaan luettuina.

4.5

Maa- ja metsätalous- sekä metsästys- ja kalastussektoreille kohdistuvan nettoluotonannon osuus (mitattuna
vuotuisena keskiarvona) ei saa rakenneuudistuskauden minkään vuoden joulukuun 31 päivänä olla suurempi
kuin 31. joulukuuta 2016 (ts. 20 prosenttia edellä määritellystä kokonaisluotonannosta asiakkaille), sikäli kuin
tämän osuuden ylittävässä nettoluotonannossa on kyse luotonannosta uusille asiakkaille tai luotonannon
lisäämisestä nykyisille asiakkaille.

4.6

Vestjysk ei saa antaa uusia lainoja ydinalueen ulkopuolisille asiakkaille, ellei asiakkaalla ole vähintään
[35–45] prosentin omarahoitusosuutta ja ellei laina ole vakuudellinen. Vestjysk ei saa antaa uusia lainoja, jotka
liittyvät Tanskan ulkopuolisiin omaisuuseriin.

4.7

Suuret riskit:
Vestjysk ei saa ottaa uusiin asiakkaisiin liittyviä luottoriskejä, jos tällaisen riskin osuus yksinään on yli
10 prosenttia kokonaispääomasta tiettynä aikana.

5.

TOIMINTAA SÄÄTELEVÄT TOIMENPITEET JA HYVÄ HALLINTOTAPA

5.1

Yritysostoja koskeva kielto: Vestjysk ei saa ostaa osuutta mistään yrityksestä, olipa kyse omaisuuserien tai
osakkeiden siirrosta. Yritysostokielto koskee sekä sellaisia yrityksiä, jotka ovat oikeudelliselta muodoltaan
yhtiöitä, että omaisuuseräpaketteja, jotka muodostavat yrityksen.
i) Poikkeus: Vestjysk voi ostaa osuuksia yrityksistä seuraavilla ehdoilla:
a) Vestjyskin maksama ostohinta on alle 0,01 prosenttia Vestjyskin taseen loppusummasta (1) voimaantu
lopäivänä (2).

(1) Selvennyksen vuoksi mainittakoon, että tämän sitoumuksen osalta taseen loppusumma on yhtä kuin Vestjysk Bankin kokonaisvarat.
(2) Selvennyksen vuoksi mainittakoon, että jos komissio hyväksyy yritysostokiellon kumoamisen, Vestjysk Bankin tase sitoumusten
voimaantulopäivänä lasketaan siten, että siihen sisällytetään myös ostettujen yksiköiden omaisuuserät eli ostopäivänä hankitut
omaisuuserät.

27.10.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 277/31

b) Kumulatiiviset ostohinnat, jotka Vestjysk on maksanut kaikista tällaisista yritysostoista voimaantulo
päivästä alkaen rakenneuudistuskauden loppuun saakka, ovat vähemmän kuin 0,025 prosenttia Vestjysk
Bankin taseen loppusummasta voimaantulopäivänä.
c) Yritysosto on suoraa seurausta aiemmista (ennen tätä päätöstä tehdyistä) kolmansien osapuolten kanssa
tehdyistä sopimusvelvoitteista tai sääntelyyn liittyvistä velvoitteista, tai julkisen viranomaisen Vestjyskiä
koskeva lainvoimainen ja velvoittava päätös edellyttää sitä.
ii) Yritysostokieltoon kuulumattomat toimet: Yritysostokielto ei koske ostoja, jotka tehdään i) normaalin
pankkiliiketoiminnan puitteissa vaikeuksissa oleviin yrityksiin kohdistuvien saatavien hallitsemiseksi, mukaan
lukien olemassa olevan velan muuntaminen oman pääoman ehtoiseksi rahoitusvälineeksi, tai ii) osana
normaalia varainhallintaa.
5.2

Mainonta: Vestjysk ei saa käyttää myönnettyjä tukitoimenpiteitä tai niistä koituvia etuja mainostarkoituksiin.

6.

VESTJYSK BANKIN RISKINHALLINNAN RAKENNEUUDISTUS

6.1

Pankki jatkaa suurimpien asiakkaidensa riskinhallinnan parantamista ja keskittämistä perustamalla keskitetyn
liikepankkiosaston.

6.2

Vestjyskin juoksevat toimintakustannukset (henkilöstömenot, konttorikulut sekä hallinnolliset ja
muut toimintakulut) ja kuoletuskustannukset saavat olla kokonaisuudessaan vuonna 2017 enintään
[435–475] miljoonaa Tanskan kruunua, vuonna 2018 [420–460] miljoonaa Tanskan kruunua ja vuonna 2019
(mikäli tarpeen) [405–445] miljoonaa Tanskan kruunua (näitä lukuja voidaan suurentaa määrällä, joka johtuu
Vestjyskille sovellettavien lakien tai asetusten nojalla asetettavista lisävaatimuksista, rajoituksetta mukaan lukien
palkkasummavero (tanskaksi lønsumsafgift)).

7.

TAKAISINMAKSU VALTIOLLE

7.1

Vestjyskin on sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti lunastettava valtion hybridinsä nimellisarvon
mukaisesti korkoineen kokonaisuudessaan kuuden kuukauden kuluessa voimaantulopäivästä.

8.

LUOTONANTO- JA HINNOITTELUPERIAATTEITA KOSKEVAT SITOUMUKSET

8.1

Vestjyskin on

8.1.1

esitettävä vuosina 2017, 2018 ja (jos rakenneuudistuskausi jatkuu) 2019 valvovalle asiamiehelle tämän
päätöksen liitteenä olevassa muodossa oleva raportti, josta näkyy pankin yritysasiakkaiden (joihin sisältyvät
kaikki pk-yritykset) oman pääoman tuoton (ennen veroja) jaottelu sekä kuluttaja-asiakkaiden keskimääräiset
bruttoansiot ja luottoluokitukset 8.1.6 kohdassa esitetyn mukaisesti

8.1.2

laadittava vuonna 2018 ja tarvittaessa vuonna 2019 strategia, jossa osoitetaan, miten pankin asiakassuhteiden
kannattavuutta lisätään. Strategian on oltava riittävän yksityiskohtainen, ja siinä on selvennettävä muun muassa
tavoitellut asiakassegmentit ja ehdotetut toimet tulojen lisäämiseksi (mukaan lukien mahdollisuus päättää
epätyydyttävät asiakassuhteet).

8.1.3

hinnoiteltava vuonna 2018 kaikki uudet lainat (uudelle yritykselle annettava uusi laina, joka ei liity jo olemassa
olevaan liiketoimeen) käyttämällä asianmukaista sisäistä hinnoittelutyökalua tai kuluttaja-asiakkaaseen liittyvien
riskien osalta asianmukaisia sisäisen hinnoittelun ohjeita ja keskitettyä näyttöä siitä, että hinnoitteluohjeiden
mukaan asiakaskohtaiset keskimääräiset bruttoansiot ovat vakioidun malliperheen perusteella vähintään
[2 800–3 300] Tanskan kruunua. Yritysasiakkaiden uusien lainojen hinnoittelua pidetään asianmukaisena, jos
uusi laina edistää vähintään [8–12] prosentin positiivisen oman pääoman tuoton (ennen veroja) saavuttamista
asiakastasolla vuonna 2018.

8.1.4

varmistettava vuodesta 2019 eteenpäin (jos rakenneuudistuskausi jatkuu), että siinä määrin kuin lain mukaan on
mahdollista, jokainen asiakassuhde (eivätkä siis vain uudet lainat) hinnoitellaan edellä olevan 8.1.3 kohdan
mukaan. Mikäli pankki ei pysty osoittamaan, että asiakastasolla on saavutettu vähintään [8–12] prosentin
positiivinen oman pääoman tuotto ennen veroja sellaisten yksittäisten yritysasiakassuhteiden osalta, jotka
ylittävät [2,2–2,7] miljoonan Tanskan kruunun riskin hinnoittelun ajankohtana, luottoasiakirjat on toimitettava
hallintoneuvostolle perusteltuna päätöksenä annettavaa muodollista hyväksyntää varten.
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Jos kaikkiin niihin yritysasiakassuhteisiin (asiakkaan koosta riippumatta) liittyvien poikkeusten kokonaismäärä,
jotka eivät täytä edellä mainittua vähimmäistuottoprosenttia, ylittää [2–3] prosenttia pankin tarkastetusta
nettomääräisestä luotonantoriskistä (edellisen tilikauden lopussa), Vestjyskin on, siinä määrin kuin se on lain
mukana mahdollista, i) varmistettava yritysasiakkaiden osalta, että nettoluotonantoa niille yritysasiakkaille, jotka
eivät täytä mainittua vähimmäistuottoprosenttia, vähennetään [18–25] prosentilla edelliseen tilikauteen
verrattuna, ja ii) varmistettava kuluttaja-asiakkaiden osalta, että bruttokeskiansiota koskevaa vaatimusta
suurennetaan [4–8] prosentilla nykyisestä [2 800–3 300] Tanskan kruunusta vähintään [2 800–3 300] Tanskan
kruunuun.
8.1.5

Yritysasiakkaita koskevien laskelmien osalta uusille lainoille laaditaan luottodokumentaatio, josta näkyy ennen
luottosopimusta laskettu oman pääoman tuotto asiakastasolla joko yksittäisen lainan tai muun yksittäistä
asiakasta koskevan ajankohtaisen saatavan osalta, provisioliiketoiminta tai pankkitapahtumat mukaan lukien.
Edellä mainituista uusista lainoista on laadittava luottodokumentaatiot, joista näkyy tämä ennen lainasopimusta
laskettu oman pääoman tuotto asiakastasolla luottopäätöksen antamisen hetkellä ja sen jälkeisellä tilikaudella.

8.1.6

Luottosopimukset, joihin ei sovelleta näitä hinnoitteluperiaatteita: sellaiset uudelleenjärjestelytapaukset
(luottoluokitus (tanskaksi udlånsbonitet) 1 tai 2c DFSA:n yleisen asiakasluokitusjärjestelmän mukaan), joille on
laadittu uudelleenjärjestely- tai elvytyssuunnitelma (tanskaksi kredithandlingsplan), ja kaikki rahamarkkinalii
ketoimet.

9.

MUKAUTUSMEKANISMI

9.1

Jos 4.3 kohdan mukaisia tavoitteita ei jonakin vuonna saavuteta sellaisten syiden vuoksi, joihin pankki ei ole
voinut vaikuttaa, ja jos toteutuneen tuloksen ja tavoitteiden välinen ero on yli 7 prosenttia, Tanskan on
esitettävä komissiolle ehdotus, joka sisältää perustelut ja korjaustoimet, joilla varmistetaan, että tavoitteet
saavutetaan tulevaisuudessa, tai asianmukaisen kompensaation, tai ehdotettava vaihtoehtoisia toimia, joilla
saavutetaan alkuperäiset tavoitteet, jotka eivät ole täyttyneet.

10.

RAPORTOINTI

10.1

Tanskan on varmistettava, että rakenneuudistussuunnitelman sekä kaikkien tässä ehtoasiakirjassa tarkoitettujen
sitoumusten täysimääräistä ja asianmukaista toteuttamista seurataan jatkuvasti.

10.2

Valvovan asiamiehen on raportoitava komissiolle puolivuosittain rakenneuudistussuunnitelman toteutumisesta ja
edellä mainittujen sitoumusten noudattamisesta rakenneuudistuskauden päättymiseen saakka. Puolivuotisra
portoinnin määräpäivät ovat 31. joulukuuta ja 30. kesäkuuta. Puolivuotisraportti on toimitettava kahden
kuukauden kuluessa raportoinnin määräpäivistä rakenneuudistuskauden kaikkina vuosina. Loppuraportin, jonka
määräpäivä on 31. joulukuuta 2019 (jos rakenneuudistuskausi jatkuu), tulee kattaa koko vuosi 2019.

11.

VALVOVA ASIAMIES

11.1

Tanskan on nimitettävä valvova asiamies, jonka tehtävänä on raportoida komissiolle siitä, ovatko Tanska ja
pankki noudattaneet sitoumuksia.

11.2

Valvovan asiamiehen on oltava riippumaton pankista, ja sillä/hänellä on oltava tehtävässä vaadittava pätevyys
(esimerkiksi sijoituspankki, konsultti tai tilintarkastaja), eikä sillä/hänellä saa olla toimikautensa aikana
eturistiriitoja.

11.3

Asiamiehen palkkiosta vastaa pankki tavalla, joka ei haittaa asiamiehen toimeksiannon riippumatonta ja
tuloksellista suorittamista.
Valvovan asiamiehen nimittäminen

11.4

Pankin on toimitettava komissiolle hyväksyttäväksi neljän viikon kuluessa voimaantulopäivästä luettelo kahdesta
tai useammasta henkilöstä, joita Tanska ehdottaa nimitettäväksi valvovaksi asiamieheksi, sekä tieto siitä, kuka
olisi Tanskan ensisijainen valinta. Ehdotuksen on sisällettävä riittävästi tietoa, jotta komissio voi olla varma siitä,
että ehdotettu asiamies täyttää edellä mainitut vaatimukset. Ehdotuksessa on oltava seuraavat tiedot:
i) Ehdotetun toimeksiannon kaikki ehdot, joiden on sisällettävä kaikki määräykset, jotta asiamies voi täyttää
näihin sitoumuksiin liittyvät velvollisuutensa.
ii) Luonnos työsuunnitelmasta, jossa kuvataan, miten valvova asiamies toteuttaa saamansa toimeksiannon.

27.10.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 277/33

11.5

Komissiolla on valtuudet hyväksyä tai hylätä ehdotetut asiamiehet ja hyväksyä ehdotettu toimeksianto sellaisin
muutoksin, joita se pitää tarpeellisina, jotta asiamies voi täyttää velvollisuutensa. Jos vain yksi ehdotetuista
nimistä hyväksytään, Tanskan on nimitettävä tai nimitytettävä kyseinen henkilö tai laitos asiamieheksi komission
hyväksymän toimeksiannon mukaisesti. Jos useampi kuin yksi nimi hyväksytään, Tanska voi valita vapaasti,
kenet/mikä hyväksytyistä nimistä nimitetään asiamieheksi. Asiamies on nimitettävä viikon kuluessa komission
hyväksynnästä komission hyväksymän toimeksiannon mukaisesti.

11.6

Jos kaikki ehdotetut asiamiehet hylätään, Tanskan on toimitettava vähintään kahden muun henkilön tai laitoksen
nimet viikon kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon hylkäävästä päätöksestä.

11.7

Jos komissio hylkää kaikki esitetyt asiamiehet, komissio nimeää asiamiehen, jonka Tanska nimittää tai nimityttää
komission hyväksymään asiamiehen tehtävään.
Valvovan asiamiehen tehtävät ja velvollisuudet

11.8

Asiamiehen on hoidettava määritetyt tehtävät, jotta sitoumusten noudattaminen voidaan varmistaa. Komissio
voi omasta aloitteestaan tai asiamiehen, Tanskan tai pankin pyynnöstä antaa asiamiehelle määräyksiä tai ohjeita,
jotta sitoumusten noudattaminen voidaan varmistaa. Pankilla ja Tanskalla ei ole oikeutta antaa ohjeita
asiamiehelle.

11.9

Valvovan asiamiehen on
i)

toimitettava komissiolle ehdotus työsuunnitelmaksi, jossa kuvataan, miten se/hän aikoo valvoa sitoumusten
noudattamista. Raportti on toimitettava viimeistään 31. joulukuuta 2017.

ii) valvottava sitoumusten noudattamista neljännesvuosittain annettavin raportein
iii) ehdotettava toimia, joita valvova asiamies pitää tarpeellisina, jotta varmistetaan, että Tanska ja pankki
noudattavat sitoumuksia.
Tanskan ja pankin tehtävät ja velvollisuudet
11.10 Pankin on annettava ja sallittava myös neuvonantajiensa antaa kaikki se yhteistyöhön, avustamiseen, johtoon ja
hallintoon liittyvä tuki ja tiedot, joita valvova asiamies voi kohtuudella pyytää voidakseen hoitaa tehtävänsä.
Asiamiehen vaihtaminen, tehtävästä vapauttaminen ja uudelleen nimittäminen
11.11 Jos asiamies lopettaa sitoumuksiin liittyvien tehtäviensä suorittamisen tai jos ilmaantuu jokin muu perusteltu
syy, esimerkiksi eturistiriita,
11.12 komissio voi valvovaa asiamiestä kuultuaan pyytää Tanskaa vaihtamaan asiamiehen tai
11.13 Tanska voi komission etukäteishyväksynnän perusteella vaihtaa asiamiehen.
11.14 Jos asiamies vaihdetaan, häntä/sitä voidaan pyytää jatkamaan tehtävässään siihen saakka, kunnes on nimitetty
uusi asiamies, jolle hän/se on toimittanut kaikki oleelliset tiedot. Uusi asiamies tulee nimittää
11.4–11.7 kohdassa kuvattua menettelyä noudattaen.
11.15 Ellei asiamiestä vaihdeta, asiamies voi lopettaa tehtävässään toimimisen vasta, kun komissio on vapauttanut
hänet/sen tehtävistään sen jälkeen, kun kaikki sitoumukset, joiden noudattamisen valvonta on ollut asiamiehen
tehtävä, on täytetty. Komissio voi kuitenkin milloin tahansa pyytää asiamiehen nimitettäväksi uudelleen, jos
myöhemmin näyttää siltä, ettei kaikkia korjaustoimia ole toteutettu täysimääräisesti ja asianmukaisesti.
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