
 

 
Järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja 

vähem oluliste krediidiasutuste nimekiri 

 

Viimati uuendatud: 31. mail 2016 

 

A. Järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste nimekiri 

Vastavalt Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 artikli 49 lõikele 1 (EKP/2014/17, ühtse 

järelevalvemehhanismi raammäärus, SSM raammäärus)
1
 avaldab EKP nimekirja kõikidest järelevalve 

alla kuuluvatest üksustest
2
 ja gruppidest

3
, mille üle EKP teostab otsest järelevalvet (järelevalve alla 

kuuluv oluline üksus ja järelevalve alla kuuluv oluline grupp, nagu on sätestatud SSM raammääruse 

artikli 2 punktides 16 ja 22
4
). Grupi üksuste nimed on esitatud liikmesriikide all tähestikulises 

järjekorras. 

Nimekiri sisaldab otsese järelevalve konkreetseid põhjuseid ja suuruse kriteeriumi alusel oluliseks 

liigitatud üksuse või grupi puhul selle varade koguväärtust konsolideeritud tasandil. 

 

B.  Järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste krediidiasutuste nimekiri  

Lisaks avaldab EKP nimekirja riiklike pädevate asutuste järelevalve alla kuuluvatest üksustest. 

Vastavalt ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse artikli 49 lõikele 2 tuuakse nimekirjas välja 

järelevalve alla kuuluvate üksuste nimed (nagu on sätestatud SSM raammääruse artikli 2 lõikes 20
5
 

koostoimes SSM raammääruse artikli 2 lõikega 7
6
), mida peetakse vähem oluliseks vastavalt 

                                                 
1
  Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik 

EKP ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse 

järelevalvemehhanismi raames (SSM raammäärus, EKP/2014/17, ELT L 141, 14.5.2014, lk 1). 
2
  Järelevalve alla kuuluv üksus tähistab mis tahes järgmist üksust: a) osalevas liikmesriigis asutatud 

krediidiasutus; b) osalevas liikmesriigis asutatud finantsvaldusettevõtja; c) osalevas liikmesriigis asutatud 

segafinantsvaldusettevõtja, eeldusel, et see vastab ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse artikli 2 

lõike 21 punktis b sätestatud tingimustele; d) mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse 

osalevas liikmesriigis asutatud filiaal. 
3
  Nagu on määratletud SSM raammääruse artikli 2 lõikes 21. 

4
  Järelevalve alla kuuluv oluline üksus on a) järelevalve alla kuuluv oluline üksus euroala liikmesriigis ja 

b) järelevalve alla kuuluv oluline üksus euroalavälises liikmesriigis, mis on osalev liikmesriik. 
Järelevalve alla kuuluv oluline grupp on järelevalve alla kuuluv grupp, millel on vastavalt nõukogu 15. 

oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded 

seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga) artikli 6 lõikele 4 või artikli 6 

lõike 5 punktile b (SSM määrus) EKP otsuse kohaselt järelevalve alla kuuluva olulise grupi staatus (ELT 

L 287, 29.10.2013, lk 63). 
5 
 Vt 2. joonealune märkus. 

6 
 Järelevalve alla kuuluv vähem oluline üksus on a) järelevalve alla kuuluv vähem oluline üksus euroala 

liikmesriigis ja b) järelevalve alla kuuluv vähem oluline üksus euroalavälises liikmesriigis, mis on osalev 

liikmesriik. 



 

SSM määruse artikli 6 lõikele 4, ning asjaomaste riiklike pädevate asutuste nimed. Tärniga (*) 

märgitud väljad tähistavad järelevalve alla kuuluvaid üksusi, mis vastavad küll ühele SSM määruses 

sätestatud kriteeriumitest ning mille võiks seetõttu liigitada oluliseks, kuid mida EKP sellegipoolest 

käsitleb vähem olulisena tulenevalt SSM määruse artikli 6 lõike 4 lõigus 5 ja SSM raammääruse 

artiklis 70 sätestatud konkreetsetest asjaoludest. 

 

EKP uuendab nimekirju korrapäraselt. Viimati uuendatud nimekirjad kajastavad riiklike pädevate 

asutuste poolt kuni 31. maini 2016 esitatud andmeid. 

 


