Svarbių prižiūrimų subjektų sąrašas
ir mažiau svarbių įstaigų sąrašas
2017 m. kovo 30 d.

A.

Svarbių prižiūrimų subjektų sąrašas

Vadovaudamasis Europos Centrinio Banko Reglamento (ES) Nr. 468/2014
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(BPM pagrindų

reglamento) 49 straipsnio 1 dalimi, ECB paskelbė sąrašą, kuriame nurodytas kiekvieno prižiūrimo
subjekto ir prižiūrimos grupės , kurių tiesioginę priežiūrą vykdo ECB, (toliau – svarbus prižiūrimas
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subjektas ir svarbi prižiūrima grupė, kaip apibrėžta BPM pagrindų reglamento 2 straipsnio 16 ir
22 dalyse ), pavadinimas. Kiekvienos valstybės narės sąraše grupei priklausančių subjektų
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pavadinimai surašyti pagal abėcėlę.
Nurodomas konkretus tokios tiesioginės priežiūros pagrindas, o kai prižiūrimas subjektas priskiriamas
prie svarbių remiantis dydžio kriterijumi, šiame sąraše nurodoma ir visa jo turto arba prižiūrimos
grupės turto konsoliduotu lygmeniu vertė.

B.

Mažiau svarbių įstaigų sąrašas

ECB taip pat paskelbė nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI) prižiūrimų subjektų sąrašą.
Vadovaujantis BPM pagrindų reglamento 49 straipsnio 2 dalimi, sąraše nurodyti pavadinimai tų NKI
prižiūrimų subjektų, kurie atitinka BPM pagrindų reglamento 2 straipsnio 20 dalies , skaitomos kartu
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su 7 dalimi , apibrėžtis (pagal BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalį jie vadinami mažiau svarbiomis
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įstaigomis), taip pat nurodyti jų priežiūrą vykdančių NKI pavadinimai. Žvaigždute (*) pažymėti
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2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos
Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo
Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14,
p. 1).
Prižiūrimas subjektas – bet kuris iš nurodytų: a) kredito įstaiga, įsteigta dalyvaujančioje valstybėje narėje,
b) finansų kontroliuojančioji bendrovė, įsteigta dalyvaujančioje valstybėje narėje, c) mišrią veiklą vykdanti finansų
kontroliuojančioji bendrovė, įsteigta dalyvaujančioje valstybėje narėje, jeigu ji atitinka BPM pagrindų reglamento
2 straipsnio 21 dalies b punkte nurodytas sąlygas, d) filialas, kurį dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia
kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje.
Kaip apibrėžta BPM pagrindų reglamento 2 straipsnio 21 dalyje.
Svarbus prižiūrimas subjektas – a) svarbus prižiūrimas subjektas euro zonos valstybėje narėje ir b) svarbus
prižiūrimas subjektas dalyvaujančioje ne euro zonos valstybėje narėje; svarbi prižiūrima grupė – prižiūrima
grupė, turinti svarbios prižiūrimos grupės statusą vadovaujantis ECB sprendimu, priimtu remiantis 2013 m.
spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs
uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, (OL L 287, 2013 10 29, p. 63)
(BPM reglamento) 6 straipsnio 4 dalimi arba 6 straipsnio 5 dalies b punktu.
Žr. 2 išnašą.
Mažiau svarbus prižiūrimas subjektas – a) mažiau svarbus prižiūrimas subjektas euro zonos valstybėje narėje ir
b) mažiau svarbus prižiūrimas subjektas ne euro zonos valstybėje narėje, kuri yra dalyvaujanti valstybė narė.

prižiūrimi subjektai, kuriuos ECB priskyrė prie mažiau svarbių prižiūrimų subjektų atsižvelgdamas į
BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalies penktoje pastraipoje ir BPM pagrindų reglamento 70 straipsnyje
nurodytas ypatingas aplinkybes, nors šie subjektai ir atitinka vieną iš BPM reglamente nustatytų
kriterijų, kad būtų priskirti prie svarbių.

Abu šiuos sąrašus ECB atnaujina reguliariai.

