Seznam pomembnih nadzorovanih subjektov
in seznam manj pomembnih institucij
30. marec 2017

A.

Seznam pomembnih nadzorovanih subjektov

V skladu s členom 49(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/17)
(okvirna uredba o EMN) je ECB objavila seznam z imeni vseh nadzorovanih subjektov
nadzorovanih skupin,
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ki jih neposredno nadzira ECB (»pomembni nadzorovani subjekti« in

»pomembne nadzorovane skupine«, kot je določeno v členu 2, točkah (16) in (22) okvirne uredbe o
EMN ). Nadzorovane skupine so navedene po abecednem vrstnem redu v vsaki državi članici.
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Navedeni so tudi specifični razlogi za takšen neposredni nadzor, v primeru razvrstitve institucije kot
pomembne na podlagi kriterija velikosti pa je navedena tudi skupna bilančna vsota nadzorovanega
subjekta ali nadzorovane skupine na konsolidirani ravni.

B.

Seznam manj pomembnih institucij

ECB je objavila tudi seznam subjektov, ki jih nadzirajo pristojni nacionalni organi. V skladu s členom
aj49(2) okvirne uredbe o EMN so na seznamu imena nadzorovanih subjektov, na katere se sklicuje
člen 2, točka (20) v povezavi s členom 2, točko (7) okvirne uredbe o EMN, ki se imenujejo »manj
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pomembne institucije« v skladu s členom 6(4) uredbe o EMN, ter imena pristojnih nacionalnih
organov. Institucije, označene z zvezdico (*), so nadzorovani subjekti, ki sicer izpolnjujejo enega od
kriterijev iz uredbe o EMN in torej veljajo kot pomembni, vendar jih je ECB zaradi posebnih okoliščin v
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Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje
znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z
imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14. 5. 2014, str. 1).
»Nadzorovani subjekt« pomeni naslednje: (a) kreditno institucijo s sedežem v sodelujoči državi članici; (b)
finančni holding s sedežem v sodelujoči državi članici; (c) mešani finančni holding s sedežem v sodelujoči državi
članici pod pogojem, da izpolnjuje pogoje iz člena 2, točke (21)(b) okvirne uredbe o EMN; (d) podružnico, ki jo je
v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici.
Kot je opredeljeno v členu 2, točki (21) okvirne uredbe o EMN.
»Pomemben nadzorovani subjekt« pomeni (a) pomemben nadzorovani subjekt v državi članici euroobmočja in
(b) pomemben nadzorovani subjekt v sodelujoči državi članici zunaj euroobmočja. »Pomembna nadzorovana
skupina« pomeni nadzorovano skupino, ki ima status pomembne nadzorovane skupine po odločitvi ECB na
podlagi člena 6(4) ali člena 6(5)(b) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu
posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko
(UL L 287, 29. 10. 2013, str. 63) (uredba o EMN).
Glej opombo 2 zgoraj.
»Manj pomemben nadzorovani subjekt« pomeni (a) manj pomemben nadzorovani subjekt v državi članici
euroobmočja in (b) manj pomemben nadzorovani subjekt v državi članici zunaj euroobmočja, ki je sodelujoča
država članica.

skladu s petim pododstavkom člena 6(4) uredbe o EMN in v skladu s členom 70 okvirne uredbe o
EMN vseeno razvrstila med manj pomembne.

ECB redno posodablja oba seznama.

