
JULKINEN KANNANOTTOPYYNTÖ

luonnoksesta Euroopan 
keskuspankin asetukseksi 

valvontamaksuista

Vuonna 2014
kaikkien EKP:n 

julkaisujen 
kuva-aiheet on

valittu 20 euron
setelistä.

Toukokuu 2014

[Ref: CP2 – ECB Regulation on Supervisory Fees Consultation]



© Euroopan keskuspankki, 2014

Käyntiosoite  Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Germany
Postiosoite  Postfach 16 03 19, 60066 Frankfurt am Main, Germany
Puhelinnumero  +49 69 1344 0
Internet   http://www.ecb.europa.eu

Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi on sallittu ei-kaupallisiin ja opetustarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan.
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I RATIONALE FOR AND SCOPE OF AN ECB REGULATION ON 
SUPERVISORY FEES 

(1) The Single Supervisory Mechanism (SSM) is established by Council Regulation (EU) No 
1024/20131 (hereinafter the “SSM Regulation”). The SSM Regulation entered into force on 3 
November 2013 and the ECB will assume its SSM-related tasks from 4 November 2014. 

(2) The expenditure incurred by the ECB in relation to the tasks conferred on it under Articles 4 to 
6 of the SSM Regulation will be covered by fees in accordance with Article 30 of the SSM 
Regulation. The ECB will levy supervisory fees on:  

(a) credit institutions established in euro area Member States or non-euro area Member States 
that have established a close cooperation under Article 7 of the SSM Regulation 
(hereinafter jointly and individually referred to as “participating Member States”); 

(b) branches established in a participating Member State by a credit institution located in a 
non-participating Member State.2 

I.1 Supervision under the SSM 

(3) The SSM is a system of financial supervision composed of the ECB and the national competent 
authorities (NCAs) of participating Member States.3 Within the SSM, the ECB will be 
responsible for the direct supervision of significant credit institutions, while the NCAs will be 
responsible for the direct supervision of less significant credit institutions.4 The ECB will also 
be responsible for the effective and consistent functioning of the SSM. In this context, it will be 
exclusively competent to grant and withdraw authorisations for credit institutions and to assess 
acquisitions of qualifying holdings in all credit institutions. Furthermore, the ECB will be able 
to issue general instructions to the NCAs with regard to the supervision of less significant 
supervised entities and will retain investigatory powers over all supervised entities. Such powers 
include the authority to request information, conduct investigations and carry out on-site 
inspections, as well as the power to take up direct supervision of less significant supervised 
entities, when necessary, to ensure a consistent application of high supervisory standards. 

1  Council Regulation (EU) No 1024/2013 conferring specific tasks on the ECB concerning policies relating to the 
prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63). 

2  Branches are secondary and dependent commercial facilities and therefore, unlike subsidiaries, not separate legal entities.  
3  See Article 2(9) of the SSM Regulation.  
4  The distinction between significant and less significant credit institutions is laid down in Article 6(4) of the SSM 

Regulation and Part IV of Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the 
framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national 
competent authorities and with national designated authorities (SSM Framework Regulation) (ECB/2014/17) (OJ L141, 
14.5.2014, p.1).  
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(4) Benefits of the SSM: The establishment of the SSM will contribute to restoring confidence in 
the banking sector through independent, integrated supervision in all participating Member 
States.  

(5) The SSM will also contribute to the effective application of the single rulebook for financial 
services and the harmonisation of supervisory procedures and practices by removing national 
specificities. This harmonisation will bring efficiency benefits for supervised entities as they 
will no longer be required to comply with a range of supervisory systems across participating 
Member States. This is particularly true for significant cross-border credit institutions. 

I.2 The ECB Regulation on supervisory fees 

(6) The ECB must have adequate resources at its disposal to carry out its supervisory tasks 
effectively. Such resources must be financed via a fee, in order to ensure both the ECB’s 
independence from the NCAs and market participants, and a clear separation of monetary policy 
and supervisory tasks. The fee will be levied on the entities supervised within the SSM. 
Together, the SSM Regulation and the ECB Regulation on supervisory fees will provide the 
legal framework for the levying of fees within the SSM. 

I.3 Legal basis of the ECB Regulation on supervisory fees 

(7) Article 30 of the SSM Regulation provides that “the ECB shall levy an annual supervisory fee 
on credit institutions established in the participating Member States and branches established in 
a participating Member State by a credit institution established in a non-participating Member 
State” (hereinafter “supervised entities”). The amount of the fee levied on a supervised entity 
will be calculated in accordance with the arrangements established by the ECB. The ECB will 
publish the detailed operational arrangements for its SSM-related tasks by means of regulations 
and decisions.5 This requirement also applies to the arrangements for calculating supervisory 
fees. It was therefore decided that the arrangements for calculating the SSM fees should be 
established in the form of an ECB regulation. 

(8) An ECB regulation has general application. It is binding in its entirety and directly applicable in 
all euro area Member States. It is thus the appropriate legal instrument to organise the practical 
arrangements for the implementation of Article 30 of the SSM Regulation. The SSM Regulation 
and the ECB Regulation on supervisory fees (once adopted by the ECB’s Governing Council) 
will both form part of EU law and will prevail over national law for the aspects that they 
regulate. 

5  See Article 33(2) of the SSM Regulation. 
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(9) Before adopting the ECB Regulation on supervisory fees, the ECB must carry out open public 
consultations and analyse the potential related costs and benefits, and publish the results of 
both.6 In accordance with the Interinstitutional Agreement7 between the European Parliament 
and the ECB, the draft Regulation on supervisory fees was sent to the relevant committee of the 
European Parliament before the launch of the public consultation. 

I.4 Scope of the ECB Regulation on supervisory fees 

(10) The ECB Regulation on supervisory fees (in its current draft form hereinafter referred to as the 
“draft Regulation on supervisory fees”) lays down all the rules and procedures for a fair and 
proportionate SSM-related fee policy. 

(11) In particular, the draft Regulation on supervisory fees sets out the methodology for calculating, 
allocating and levying the annual supervisory fee. Pursuant to Article 30 of the SSM 
Regulation, it sets out: 

(a) the methodology for calculating the total amount of the annual supervisory fees – Part 
II.2; 

(b) the methodology and criteria for calculating the annual supervisory fee to be levied on 
individual supervised entitities – Part II.3 to Part II.5; 

(c) the procedure for collecting the annual supervisory fee – Part II.5; 

(d) the cooperation between the ECB and the NCAs – Part II.8. 

(12) NCA expenditure for supervisory tasks is not included: The NCAs play an important role within 
the SSM. For the supervisory tasks related to significant institutions that are supervised directly 
by the ECB, the NCAs cooperate with and assist the ECB, while those related to less significant 
institutions are performed mostly by the NCAs upon instruction from the ECB. The costs 
incurred by the NCAs through carrying out the latter tasks are not taken into account in the 
calculation of the amount of the supervisory fee levied by the ECB. 

(13) In line with Article 30(5) of the SSM Regulation, the draft Regulation on supervisory fees is 
without prejudice to the right of the NCAs to levy fees in accordance with national law, to the 
extent that supervisory tasks have not been conferred on the ECB or in respect of the costs of 
cooperating with and assisting the ECB in the performance of its supervisory tasks. 

6  See Article 30(2) of the SSM Regulation. 
7  Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the European Central Bank on the practical modalities 

of the exercise of democratic accountability and oversight over the exercise of the tasks conferred on the ECB within the 
framework of the Single Supervisory Mechanism (OJ L 320, 30.11.2013, p. 1). 

JULKINEN KANNANOTTOPYYNTÖ luonnoksesta Euroopan keskuspankin asetukseksi valvontamaksuista 
3



II CONTENT OF THE DRAFT REGULATION ON SUPERVISORY 
FEES 

II.1 General principles of the fee framework 

(14) Entities covered by the draft Regulation on supervisory fees: The ECB is responsible for the 
effective and consistent functioning of the SSM in its entirety, i.e. in respect of both significant 
and less significant supervised entities. 

(15) Obligation to pay fees: All supervised entities that are supervised within the SSM are obliged 
to pay an annual supervisory fee to the ECB. 

(16) Different fees for varying degrees of supervision: The amount to be paid by the significant 
and less significant supervised entities will differ, in order to reflect the varying degrees of 
supervisory scrutiny by the ECB.8 In particular, it is expected that the share of the total 
supervisory expenditure to be recovered from the less significant supervised entities will be 
much lower than that from the significant supervised entities. 

(17) Fee calculation on the basis of entity groups: Supervisory fees “shall be calculated at the 
highest level of consolidation within participating Member States”.9 Therefore, the supervisory 
fee is to be calculated at the level of the highest entity in the ownership structure that is 
established in participating Member States and not on the basis of individual entities. All 
subsidiaries of this supervised entity are considered as belonging to the same supervised group. 
The calculation of fees will exclude subsidiaries established in non-participating Member 
States. 

(18) Addressee of the fee notice: The fee notice is to be addressed to each supervised entity that is 
not part of a group, or to one member of a group of supervised entities. In the latter case, only 
one fee notice is to be issued for the whole group. The members of the group are required to 
identify a fee debtor and send notification thereof to the ECB. If the ECB does not receive 
notification of the fee debtor by 1 March of a given fee period, the fee notice for that fee period 
will be sent to a supervised entity within the group, as determined by the ECB. The ECB 
reserves the right to determine the fee debtor, if deemed appropriate. 

(19) Grouping of subsidiaries of parent entities outside participating Member States: 
Supervised subsidiaries of parent entities established outside the participating Member States 
are also to be charged a fee, but treated separately and not consolidated when calculating the 
fee. 

8  See Article 9 of the draft Regulation on supervisory fees. 
9  See Article 30(3) of the SSM Regulation. 
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(20) Grouping of branches: Supervised branches of entities located outside a participating Member 
State are treated as follows: 

a) Two or more branches of the same entity that are located in the same participating 
Member State are deemed to be one branch; 

b) Branches of the same entity that are located in different participating Member States are 
treated separately; 

c) A branch and a subsidiary of the same entity that are located in the same participating 
Member State are not combined when calculating the fee. 

II.2 Determination of the overall supervisory fee 

(21) Amount to be recovered: The amount to be recovered via annual supervisory fees is based on 
the ECB’s annual expenditure in relation to its supervisory tasks, comprising all operating 
expenses, including those related to support functions and the depreciation of fixed assets. 

(22) Determination of the annual expenditure: More precisely, the annual expenditure will 
comprise primarily the expenses of the new business areas that have been established to carry 
out SSM-related tasks, i.e. the Directorates General Micro-Prudential Supervision I, II, III and 
IV, the Directorate General Macro-Prudential Policy and Financial Stability, and the 
Supervisory Board and its Secretariat. In addition, these supervisory business areas will use 
support services provided by the ECB, including services for the rental of premises, human 
resources management, administration, budgeting and accounting, as well as legal, internal 
audit, statistical, language and IT services. Services provided to the supervisory business areas 
will be billed in full in accordance with the ECB’s cost accounting framework. 

(23) In addition, the amount to be recovered via the annual supervisory fee will take into account (i) 
any damages, in the context of the SSM, incurred by the ECB and to be paid to a third party; (ii) 
any fees related to previous fee periods that are determined as not collectible; (iii) any interest 
payments received owing to late payment by the fee debtor; and (iv) any amounts received or 
refunded in the context of authorisations of new supervised entities, the withdrawal of 
authorisations from supervised entities or changes in the status of supervised entities from 
significant to less significant or vice versa. 

(24) Development in annual expenses: On the one hand, the supervisory activities may include 
those that are intended to be temporary and/or that may vary considerably from year to year. On 
the other hand, the ECB is still in a transition phase, building up its supervisory capacity. The 
“steady state” level of the ECB’s total supervisory expenditure will become apparent in the 
medium term. To mitigate the risks this entails, the ECB will (i) exercise sound financial 
management and budgetary control over all areas of expenditure; and (ii) seek to contain any 
unavoidable volatility in order to minimise the impact on supervised entities. 
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(25) Expected expenditure during the first fee period: For the first fee period, encompassing the 
final two months of 2014 and the 2015 advance payment, the ECB estimates the expenditure to 
be recovered at approximately €300 million10, broken down into €40 million for 2014 and 
€260 million for 2015. The latter can be broken down into roughly 60% for gross salaries and 
other personnel costs, approximately 10% for premises-related costs and around 30% for other 
operating expenses such as travel, consultancy and IT services. 

II.3 Fee factors 

(26) Importance and risk profile determine fees: The SSM Regulation stipulates that supervisory 
fees must be based on objective criteria relating to the importance and risk profile of the 
supervised entity, as well as its risk-weighted assets.11 

(27) Total assets as an appropriate indicator of importance: The draft Regulation on supervisory 
fees stipulates that total assets (TA) will be the indicator of the importance of a supervised 
entity. As the SSM Regulation defines TA as a primary parameter for assessing significance,12 
the ECB has selected the same variable for determining importance for the calculation of 
individual supervisory fees. Moreover, TA is closely related to the allocation of supervisory 
resources, reflecting the principle that the greater the value of TA, the more important the 
supervised entity and the more intensive the level of supervision required. 

(28) Total risk exposure as an appropriate indicator of risk profile: Total risk exposure (TRE) is 
considered to be the appropriate variable for measuring the risk profile, including risk-weighted 
assets, of the supervised entities. TRE is used for calculating capital ratios pursuant to Article 92 
of the Capital Requirements Regulation (CRR)13 and covers different types of risk, in particular 
credit risk, counterparty credit risk, dilution risk, several forms of market risk, and operational 
risk. It is considered to be an appropriate and well-defined measure that complies with the 
requirements of the SSM Regulation. 

(29) Relative weights of fee factors: The importance (i.e. TA) and risk profile (i.e. TRE) are given 
equal weight in the fee calculation, i.e. both fee factors are weighted at 50%. There appears to 
be no rationale for any other weighting scheme. 

10  This is a preliminary estimation based on the best available information at this juncture. 
11  See Article 30(3) of the SSM Regulation. 
12  See Article 6(4) of the SSM Regulation. The criteria laid down for determining significance are (i) size; (ii) importance 

for the economy of the EU or any participating Member State; (iii) significance of cross-border activities; (iv) request for 
or receipt of public financial assistance directly from the European Financial Stability Facility (EFSF) or the European 
Stability Mechanism (ESM); and (v) qualifying as one of the three most significant credit institutions in a participating 
Member State.  

13  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements 
for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p.1). 
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(30) Exclusion of subsidiaries in non-participating Member States: The SSM Regulation 
stipulates that, for the purposes of calculating the fee, subsidiaries established in non-
participating Member States are to be excluded from the fee factors used.14  

(31) Obligation to provide data: If data on fee factors (TA and TRE) made available through 
regular supervisory or other reporting sources do not meet the requirements in terms of quality, 
definition or timeliness, the ECB may require the provision of all necessary data to support the 
fee calculation methodology. All supervised entities must provide the ECB with such data via 
their NCA. 

(32) Frequency and reference date for the collection of data on fee factors: The reporting 
frequency for fee factors is annual. The reference date for the fee factors (TA and TRE) is the 
end of the calendar year (i.e. 31 December) of the previous year. The first reference date is 31 
December 2014. 

(33) Access to information by the ECB: Under the CRR, the European Banking Authority was 
given the mandate to develop implementing technical standards (ITS) that specify the details of 
the regulatory reporting requirements to be applied in the EU. The ITS will be part of the single 
rulebook, the aim of which is to enhance regulatory harmonisation in the EU banking sector and 
facilitate a proper functioning of cross-border supervision. They prescribe uniform formats, 
frequencies, reporting dates, definitions and IT solutions to be used by credit institutions in 
Europe, at both the individual and the consolidated level.15 

(34) Reporting requirements for TA: The total value of the assets of a supervised entity is derived 
from the “total assets” line on a balance sheet prepared in accordance with EU law for 
prudential purposes. In line with the SSM Framework Regulation, figures under the accounting 
scope of consolidation, as reported in the credit institutions’ audited financial statements, are 
considered a fallback option for credit institutions and branches that are currently not required to 
report figures in accordance with EU law for prudential purposes based on the prudential scope 
of consolidation. 

(35) Specific reporting requirements for TA of supervised groups: As outlined in paragraph 30, 
in the case of supervised groups it is necessary to exclude subsidiaries established in non-
participating Member States. Fulfilment of this obligation requires information on the 
intragroup transactions of the entities of the group and the subsidiaries located in non-
participating Member States and third countries that is not available via the ITS on supervisory 
reporting or other reporting sources. Therefore, in the case of supervised groups with 
subsidiaries outside the SSM area, the supervised group must calculate TA directly at the sub-

14  See Recital 77 of the SSM Regulation. 
15  With the exception of the supervisory framework for financial reporting (FINREP), which, in principle, only applies at 

the consolidated level, and when applying International Financial Reporting Standards. 
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consolidated level and disclose this information. Information on TA calculated at the sub-
consolidated level by the supervised groups concerned will be collected by the ECB via the 
NCAs in accordance with methodologies and procedures to be established by the ECB and 
published on its website. This obligation to directly calculate and return sub-consolidated TA 
data for the purposes of calculating the supervisory fee is proportionate, as these data impact the 
fee calculations for all credit institutions and are not otherwise available. 

(36) ITS foreseen as the basis for the provision of data on TRE: It is expected that data on TRE 
for all supervised entities will be sourced from the supervisory data submitted in accordance 
with the ITS. This would involve taking data on TRE obtained from the common reporting 
(COREP) framework. Sub-consolidated TRE data for all subsidiaries and operations controlled 
by the parent entity in participating Member States would be derived from the contribution to 
the risk exposure amount of each of the entities within the consolidated group. 

(37) TRE for branches: Given that branches are secondary and dependent commercial facilities, 
and not separate legal entities distinct from the principal company, information on the TRE of 
branches may not be available. The ECB considers that it would not be proportionate or cost-
efficient to establish a requirement for branches to submit this information for the purposes of 
calculating the supervisory fee. For this reason, it is foreseen that the TRE factor for branches 
will be set at zero. 

(38) Publication of the data on TA and TRE on the ECB’s website: The ECB will publish the TA 
and TRE amounts on its website prior to the issuance of the fee notice and for significant and 
less significant supervised entities separately. 

II.4 Methodology for calculating individual supervisory fees 

(39) Split of expenditure to be recovered: The annual amount to be recovered will be related to the 
status of the supervised entity, reflecting the varying degrees of supervisory scrutiny by the 
ECB.16 Therefore, the annual amount to be recovered will be split into two amounts, i.e. the 
amount to be recovered from significant supervised entities and the amount to be recovered 
from less significant supervised entities. This split will be determined on the basis of the costs 
incurred by the ECB’s business areas that are responsible for the supervision of significant 
supervised entities and the business areas overseeing the supervision of less significant 
supervised entities respectively. Based on the preliminary estimate of expenditure to be 
recovered for the first fee period, as outlined in Part II.2, the split would be €255 million for the 
significant supervised entities and €45 million for the less significant supervised entities. 

16  See Article 9 of the draft Regulation on supervisory fees. 
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(40) Once the proportion of the total expenditure has been determined for each category of 
supervised entity, the individual supervisory fee for each supervised entity will be calculated on 
the basis of the methodology outlined below. 

(41) Composition of fee: The annual supervisory fee will consist of two elements – a fixed 
minimum fee component and a variable fee component. The sum of the minimum fee and the 
variable fee will constitute the annual fee to be paid by each supervised entity. 

(42) Minimum fee component: A percentage of the total amount to be allocated to supervised 
entities is distributed to all entities in the same category (i.e. the category of significant entities 
or that of less significant entities). The minimum fee component represents the lower limit of 
the supervisory fee. The percentages will be kept stable over time, which means that the actual 
minimum fee will then vary in line with the total expenditures to be recovered.  

(43) Minimum fee percentage for significant entities: The minimum fee percentage for significant 
entities will be 10%. In each participating country, at least the three most significant credit 
institutions will be subject to direct supervision by the ECB, irrespective of their total asset size. 
These credit institutions may be small relative to the other supervised entities in this category. 
For this reason, the ECB will halve the minimum fee component for the smaller significant 
institutions with total assets of €10 billion or less. 

(44) Minimum fee percentage for less significant entities: The minimum fee percentage for the 
less significant entities will be 10%. 

(45) Variable fee component: The distribution of the amounts remaining after the deduction of the 
minimum fee component will be conducted on the basis of the fee factors (i.e. TA and TRE). 
An entity’s share in the variable component will depend directly on the entity’s weighted fee 
factors as a proportion of the sum of all entities’ weighted fee factors. The table below provides 
an example: 

 
 TA (50%) TRE (50%) Proportion of expenditure 

Entity A 100 30 [(100/400)*0.5]+[(30/100)*0.5] = 27.5% 

Entity B 300 70 [(300/400)*0.5]+[(70/100)*0.5] = 72.5% 

Total 400 100 100.0% 

(46) Impact analysis: An analysis of the impact of the foreseen methodology has been conducted, 
when applied to preliminary data. 

(47) For significant supervised entities, the supervisory fees may range from roughly €150,000 for 
the smallest ones to about €15 million for the largest ones. The majority of these entities, 
representing nearly 50%, are expected to have weighted fee factors in the range of €30 billion to 
€200 billion. The average fee calculated for this category may then vary from about €700,000 to 
about €2 million. 
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(48) For less significant supervised entities, the supervisory fees may range from roughly €2,000 for 
the smallest ones to about €210,000 for the largest ones. The majority of these entities, 
representing nearly 75%, are expected to have TA in the range of €1 million to €1 billion. The 
average fee calculated for this category may then vary from about €2,000 to €7,000. 

II.5 Procedural aspects of invoicing 

(49) Advance payment based on a reasonable estimate: In principle, supervised entities will be 
charged annually in advance, using the budget of the ECB17 necessary to carry out the tasks 
conferred on it by the SSM Regulation to calculate the amount to be charged. The budget for a 
particular year will be finalised towards the end of the previous year. The collection of an 
advance payment on the basis of an estimate is explicitly provided for in Article 30 of the SSM 
Regulation. 

(50) Treatment of surplus/deficit: The annual supervisory fee levied by the ECB must cover, but 
not exceed, the annual expenditure incurred by the ECB in the relevant fee period in relation to 
the supervisory tasks conferred on it by the SSM Regulation18. As the advance payment is based 
on an estimate, a surplus or deficit between the amount collected in advance and the actual 
expenditure incurred may arise. The surplus or deficit from the previous year, if any, will be 
deducted from or added to the advance payment for the following year. 

(51) Publication of overall amount to be recovered: Prior to the issuance of the fee notices, the 
ECB will publish on its website the total annual amount to be collected in the current fee period, 
split into the amount recoverable from significant supervised entities and that recoverable from 
less significant supervised entities. This will represent the total amount to be collected from all 
supervised entities, consisting of (a) the estimated total annual expenditure collected in advance 
for the current fee period; and (b) the surplus (or deficit) from the previous year, if any, that will 
be refunded (or charged). The total amount will also include any other amounts received or paid 
in the previous period, such as damages paid, interest received for late payments of fees or 
adjustments to income resulting from changes in the status of supervised entities. 

(52) Fee notice: The ECB will issue fee notices on an annual basis to each supervised entity within 
the first eight months of the calendar year. The foreseen date of issuance of the fee notices is 
between June and August. 

(53) Elements of the fee notice: As a minimum, a fee notice will contain the following elements: 

17  Article 29(1) of the SSM Regulation states that the ECB’s expenditure for carrying out the tasks conferred on it by the 
SSM Regulation must be separately identifiable within the budget of the ECB. 

18  Specifically the tasks set out in Articles 4 to 6 of the SSM Regulation. 
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a) the details of the fee debtor to whom a fee notice is being sent (i.e. contact person, 
address, country, VAT registration number and/or a bank identification number (if 
relevant); 

b) the total amount of the fee, split into the minimum fee component and the variable fee 
component; 

c) the period to which the fee relates; 

d) the individual fee factors applied for the purposes of calculating the fee; 

e) the due date of the payment;  

f) the means of payment and bank account details of the ECB. 

(54) Payment maturity date: The fee is due within 30 days of the fee notice being issued. A credit 
institution is deemed to have paid within the payment period if the fee has been credited in euro 
to the ECB’s account by the 30th day after the fee notice has been issued. If the 30th day after 
the issuance date of the fee notice falls on a Saturday, Sunday or a public holiday, the fee is to 
be credited to the ECB’s account by the working day preceding the due date. 

(55) Partial payment or non-payment of fees: In the event of a partial payment or non-payment by 
the due date, the ECB will initiate a follow-up procedure and will notify the fee debtor of the 
outstanding amount. 

(56) Penalty fee: In the case of overdue payments (or partial payments), an interest amount (penalty 
fee) will be imposed on the fee debtor. The interest amount will accrue on a daily basis on the 
overdue amount19 outstanding from the date on which the payment was due. 

(57) First fee notice: The first fee notice will be issued in 2015. It will cover the advance payment 
for 2015 and the actual expenditure incurred during the first fee period, i.e. November and 
December 2014. 

II.6 Change in status: new supervised entities, withdrawal of authorisation and the change in 
supervisory status within the SSM 

(58) Pro-rata approach for supervised entities that change status: Each supervised entity is 
obliged to pay a supervisory fee for the portion of the year for which it is supervised by the 
SSM. It follows that supervised entities that are authorised will be obliged to pay a supervisory 
fee covering the period from the date of authorisation to 31 December of that year. Similarly, an 
entity whose authorisation is revoked or lapses during the course of the year will be obliged to 
pay a supervisory fee covering the period from 1 January to the date on which its authorisation 

19  The overdue amount is the difference between the amount charged and the amount credited to the ECB’s bank account 
within the payment period. 
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lapsed or was revoked. The supervisory fee payable will be calculated on the basis of the 
number of full months during the fee period that the supervised entity was supervised. 

(59) Pro-rata approach for a change in status between significant and less significant: Since, 
over time, the status of a credit institution can change between significant and less significant, a 
procedure has been set out for reviewing and determining the annual supervisory fee based on 
the status of a supervised entity. The annual supervisory fee will be calculated on the basis of 
the number of months during the fee period that a supervised entity was significant or less 
significant on the last day of the month. 

(60) The change in status of a supervised entity from significant to less significant and vice versa 
will be determined in an ECB decision that will specify the date on which the change in status 
becomes effective.20 

(61) Changes in status after calculation of fee has been finalised: Where the annual supervisory 
fee levied deviates from the fee calculated on the basis of paragraphs 58 or 59 above, a refund to 
the supervised entity will be paid or an invoice will be issued by the ECB.  

The ECB will publish on its website a list of those credit institutions identified as significant 
supervised entities or as forming part of a significant supervised group. Furthermore, the ECB 
will publish on its website a list of each entity that is supervised by an NCA together with the 
name of the supervising NCA. These lists will be updated on a regular basis.21 

II.7 Sanctions and appeals 

(62) Appeals: Within one month of receipt of a fee notice, a fee debtor will be able to submit an 
appeal against it to the Administrative Board of Review. 

(63) Sanctions: If a supervised entity is in breach of its obligations as these arise under the 
Regulation on supervisory fees, the ECB may impose sanctions in accordance with Council 
Regulation (EC) No 2532/98.22  

II.8 Cooperation with the NCAs 

(64) Cost-effectiveness of the overall supervision: The SSM Regulation has changed the 
supervisory architecture for all supervised entities in participating Member States. This will 
necessarily have an impact on the overall cost of supervision resulting from the sum of 
expenditure at the national and the supranational level. It is a stated objective of the SSM 

20  See Articles 43 to 47 of the SSM Framework Regulation. 
21  See Article 49 of the SSM Framework Regulation. 
22  Council Regulation (EC) No 2532/98 of 23 November 1998 concerning the powers of the European Central Bank to 

impose sanctions (OJ L 318, 27.11.1998, p. 4). See Article 18(7) of the SSM Regulation. 
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Regulation23 that due regard should be given to ensuring that supervision remains cost-effective 
and its costs reasonable for all credit institutions and branches concerned. In this regard, the 
ECB must communicate with the NCAs before determining the total amount of the annual 
supervisory fee. 

(65) ECB to communicate with the NCAs on final fee level: The ECB will develop and implement 
a channel of communication between the NCAs and the ECB. Prior to deciding on the final fee 
level,24 it will use this channel to ensure that supervision remains cost-effective and reasonable 
for all credit institutions and branches concerned.  

(66) Rights of the NCAs to charge fees: The right of the ECB to levy a supervisory fee is without 
prejudice to the right of the NCAs to levy fees in accordance with national law and, to the 
extent supervisory tasks have not been conferred on the ECB, or in respect of the costs of 
cooperating with and assisting the ECB and acting on its instructions.25 

II.9 Accountability and reporting 

(67) Annual Report: The ECB is accountable to the European Parliament and to the Council for the 
implementation of the supervisory fee framework. On an annual basis, the ECB will submit to 
the European Parliament, to the Council, to the Commission and to the Eurogroup a report on 
the execution of the tasks conferred on it by the SSM Regulation, including information on the 
amount of the supervisory fees. This reporting requirement is further specified in the 
Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the ECB, confirming that the 
SSM Annual Report must cover the method for calculating the supervisory fees together with 
the budget for supervisory tasks.26 

(68) Review clause: The ECB will conduct a review of this Regulation on supervisory fees, in 
particular of the methodology and criteria for calculating the annual supervisory fee to be levied 
on each supervised entity or group, no later than 2017. 

(69) Explanation of the calculation of the supervisory fees on the ECB’s website: The 
supervisory fees and an explanation of how they are calculated will be published on the ECB’s 
website.  

23  See Article 30(3) of the SSM Regulation. The ECB must communicate with the national competent authority before 
deciding on the final fee level so as to ensure that supervision remains cost-effective and reasonable for all credit 
institutions and branches concerned. 

24  ibid. 
25  See Article 30(5) of the SSM Regulation. 
26  As stated in the accountability, access to information, confidentiality provision of the Interinstitutional Agreement 

between the European Parliament and the European Central Bank (see footnote 8). 
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III THE DRAFT REGULATION ON SUPERVISORY FEES 
This draft Regulation is a working draft for consultation purposes only. It does not purport to 
represent or prejudge the final proposal for an ECB Regulation on supervisory fees to be presented 
by the Supervisory Board to the Governing Council in accordance with Article 30 of the SSM 
Regulation. 
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EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS, 
annettu [päivä kuukausi vuosi], 

valvontamaksuista 

([EKP/YYYY/XX]) 

 

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka 

 

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien 
erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1024/20131 ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 30 artiklan ja 
33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, 

ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti järjestetyn julkisen 
kuulemisen ja sitä koskevan analyysin, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Asetuksella (EU) N:o 1024/2013 otetaan käyttöön yhteinen valvontamekanismi (YVM), joka 
koostuu Euroopan keskuspankista (EKP) ja kansallisista toimivaltaisista viranomaisista.  

(2) EKP on vastuussa YVM:n tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta kaikkien euroalueeseen 
kuuluvissa jäsenvaltioissa ja EKP:n kanssa tiiviin yhteistyön aloittaneissa euroalueeseen 
kuulumattomissa jäsenvaltioissa olevien luottolaitosten, rahoitusalan holdingyhtiöiden ja 
rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden osalta. Säännöistä ja menettelyistä, jotka koskevat EKP:n ja 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä YVM:n puitteissa tehtävää yhteistyötä ja 
kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä, säädetään Euroopan 
keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17)2.  

(3)  Asetuksen (EU) N:o 1024/2012 30 artiklan mukaan EKP perii vuosittaisen valvontamaksun 
osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneilta luottolaitoksilta sekä sellaisilta sivuliikkeiltä, jotka 
osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet luottolaitokset ovat perustaneet osallistuviin 
jäsenvaltioihin. EKP:n perimien valvontamaksujen olisi katettava EKP:lle asetuksen (EU) 
N:o 1024/2013 4–6 artiklassa annetuista tehtävistä koituvat menot, näitä kuitenkaan ylittämättä.  

(4)  Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla EKP on vastuussa YVM:n tehokkaasta ja 
johdonmukaisesta toiminnasta. Näin ollen vuosittaisen valvontamaksun olisi muodostuttava 
määrästä, jonka kaikki YVM:n puitteissa valvottavat, osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneet 

1 EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63. 
2 Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta 

yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä 
sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s.1). 
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luottolaitokset sekä osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden luottolaitosten 
osallistuviin jäsenvaltioihin perustamat sivuliikkeet maksavat vuosittain.  

(5) EKP:n ja kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen valvontatehtävät YVM:ssä 
määräytyvät valvottavien yhteisöjen merkittävyyden perusteella.  

(6) EKP:llä on toimivalta valvoa suoraan osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneita merkittäviä 
luottolaitoksia, rahoitusalan holdingyhtiöitä, rahoitusalan sekaholdingyhtiöitä sekä 
osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden merkittävien luottolaitosten osallistuviin 
jäsenvaltioihin perustamia sivuliikkeitä. 

(7) EKP valvoo myös YVM:n toimintaa, joka kattaa kaikki luottolaitokset siihen katsomatta, 
ovatko ne merkittäviä vai vähemmän merkittäviä. EKP:llä on kaikkien osallistuviin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden luottolaitosten osalta yksinomainen toimivalta antaa 
liiketoiminnan aloittamista koskevia toimilupia, peruuttaa toimilupia sekä arvioida 
määräosuuksien hankintoja ja luovutuksia.  

(8) Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset vastaavat vähemmän merkittävien valvottavien 
yhteisöjen suorasta valvonnasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EKP:n valtuuksia päättää 
yksittäistapauksissa ottaa tällainen yhteisö suoraan valvontaansa, jos se on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että laadukkaita valvontakäytäntöjä sovelletaan johdonmukaisesti. 
Kohdennettaessa valvontamaksuina perittävää määrää merkittävien ja vähemmän merkittävien 
valvottavien yhteisöjen ryhmittymille otetaan huomioon tämä valvontatehtävien jakautuminen 
YVM:ssä ja EKP:lle tästä koituvat menot. 

(9) Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 33 artiklan 2 kohdan mukaan EKP julkaisee asetuksilla ja 
päätöksillä sille kyseisellä asetuksella annettujen tehtävien täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset käytännön järjestelyt. 

(10) Asetus on yleisesti sovellettava ja kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan 
kaikissa euroalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa. Näin ollen se on sopiva säädösmuoto, kun 
tarkoituksena on vahvistaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan täytäntöön panemiseksi 
tarvittavat järjestelyt.  

(11) Tässä asetuksessa vahvistetaan järjestelyt, joiden mukaisesti EKP perii EKP:n valvontatehtäviin 
liittyvän vuosittaisen valvontamaksun; erityisesti vahvistetaan metodologia ja kriteerit, joiden 
mukaisesti lasketaan a) vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä ja b) kunkin valvottavan 
yhteisön tai ryhmittymän maksettavaksi tuleva määrä.  

JULKINEN KANNANOTTOPYYNTÖ luonnoksesta Euroopan keskuspankin asetukseksi valvontamaksuista 
16



(12) Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan 5 kohdan mukaisesti tämä asetus ei vaikuta 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten oikeuteen periä maksuja kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti [myös niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat yhteistyöstä EKP:n kanssa ja EKP:n 
avustamisesta],  

 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 

 

I OSA 

YLEISET SÄÄNNÖKSET 

 

1 osasto 

Kohde ja soveltamisala 

 

1 artikla 

Kohde  

Tässä asetuksessa vahvistetaan 

a) metodologia, jonka mukaisesti lasketaan valvottavilta yhteisöiltä perittävien vuosittaisten 
valvontamaksujen kokonaismäärä, 

b) metodologia ja kriteerit, joiden mukaisesti lasketaan kultakin valvottavalta yhteisöltä ja 
ryhmittymältä perittävä vuosittainen valvontamaksu, 

c) menettely, jonka mukaisesti EKP perii vuosittaisen valvontamaksun, 

d) järjestelyt, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklaan liittyvää EKP:n ja 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä. 

 

2 artikla 

Soveltamisala  

1. Tätä asetusta sovelletaan 

a) osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneisiin luottolaitoksiin, 

b) sivuliikkeisiin, jotka osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet luottolaitokset ovat 
perustaneet osallistuviin jäsenvaltioihin.  
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2. Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä sisältää kultakin merkittävältä valvottavalta 
yhteisöltä ja kultakin vähemmän merkittävältä valvottavalta yhteisöltä perityn vuosittaisen 
valvontamaksun, ja EKP laskee sen korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvissa 
jäsenvaltioissa. 

 

2 osasto 

Määritelmät  

 

3 artikla 

Määritelmät 

Tätä asetusta sovellettaessa käytetään asetuksen (EU) N:o 1024/2013 määritelmiä, ellei toisin säädetä, 
ja lisäksi tarkoitetaan 

1.  ’vuosittaisella valvontamaksulla’ kunkin valvottavan yhteisön osalta maksettavaa 
valvontamaksua, joka lasketaan 10 artiklan 5 kohdassa vahvistetun metodologian mukaisesti 
merkittäville valvottaville yhteisöille sekä vähemmän merkittäville valvottaville yhteisöille;  

2.  ’vuosikustannuksilla’ 6 artiklan säännösten mukaisesti määritettyä määrää, jonka EKP kattaa 
tietyn valvontamaksukauden vuosittaisilla valvontamaksuilla;  

3.  ’sivuliikkeellä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/20133 4 artiklan 1 
kohdan 17 alakohdassa määriteltyä sivuliikettä; 

4.  ’euroalueeseen kuuluvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö on euro; 

5.  ’valvontamaksuvelvollisella’ 5 artiklan mukaisesti määritettyä valvontamaksuja maksavaa 
luottolaitosta tai valvontamaksuja maksavaa sivuliikettä, jolle valvontamaksuilmoitus on 
osoitettu; 

6.  ’valvontamaksutekijöillä’ 10 artiklan 3 kohdan a alakohdassa määriteltyjä valvottavaan 
yhteisöön liittyviä tietoja, joita käytetään vuosittaista valvontamaksua laskettaessa; 

7.  ’valvontamaksuilmoituksella’ asianomaiselle valvontamaksuvelvolliselle tämän asetuksen 
mukaisesti osoitettua ilmoitusta, jossa yksilöidään kyseisen valvontamaksuvelvollisen 
maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu; 

8.  ’valvontamaksuja maksavalla luottolaitoksella’ osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunutta 
luottolaitosta; 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 
27.6.2013, s. 1). 
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9.  ’valvontamaksuja maksavalla sivuliikkeellä’ sivuliikettä, jonka osallistumattomaan 
jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut osallistuvaan jäsenvaltioon; 

10.  ’valvontamaksukaudella’ kalenterivuotta; 

11.  ’ensimmäisellä valvontamaksukaudella’ ajanjaksoa siitä päivämäärästä, jona EKP ryhtyy 
hoitamaan sille asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annettuja tehtäviä, sen kalenterivuoden 
loppuun, jona EKP ryhtyy hoitamaan kyseisiä tehtäviä;  

12.  ’valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymällä’ useampaa valvottavaa yhteisöä, jotka 
antavat valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot EKP:lle konsolidoidusti;  

13.  ’ryhmittymällä’ YVM-kehysasetuksen 2 artiklan 5 alakohdassa määriteltyä ryhmittymää; 

14.  ’jäsenvaltiolla’ unionin jäsenvaltiota; 

15.  ’euroalueeseen kuulumattomalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö ei ole euro; 

16.  ’osallistuvalla jäsenvaltiolla’ a) euroalueeseen kuuluvaa jäsenvaltiota tai b) euroalueeseen 
kuulumatonta jäsenvaltiota, joka on aloittanut tiiviin yhteistyön EKP:n kanssa asetuksen (EU) 
N:o 1024/2013 7 artiklan mukaisesti;  

17.  ’osallistumattomalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka ei ole osallistuva jäsenvaltio;  

18.  ’valvottavalla yhteisöllä’ jotakin seuraavista: a) osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunutta 
luottolaitosta, b) osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunutta rahoitusalan holdingyhtiötä, c) 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunutta rahoitusalan sekaholdingyhtiötä tai d) 
osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon 
perustamaa sivuliikettä; 

19.  ’valvontatehtävillä’ EKP:lle asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4–6 artiklan nojalla annettuja 
tehtäviä; 

20.  ’merkittävällä valvottavalla yhteisöllä’ YVM-kehysasetuksen 2 artiklan 16 alakohdassa 
määriteltyä merkittävää valvottavaa yhteisöä; 

21.  ’vähemmän merkittävällä valvottavalla yhteisöllä’ YVM-kehysasetuksen 2 artiklan 7 
alakohdassa määriteltyä vähemmän merkittävää valvottavaa yhteisöä; 

22.  ’kokonaisvaroilla’ valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän, ryhmittymään 
kuulumattoman valvontamaksuja maksavan luottolaitoksen tai valvontamaksuja maksavan 
sivuliikkeen taseen kohdasta ”vastaavaa yhteensä” saatua varojen kokonaisarvoa, joka lasketaan 
EKP:n 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistaman ja julkistaman metodologian ja 
menettelyjen mukaisesti. Valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän tapauksessa 
kokonaisvaroihin ei lasketa osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin 
sijoittautuneita tytäryrityksiä; 
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23.  ’kokonaisriskillä’ valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän ja ryhmittymään 
kuulumattoman valvontamaksuja maksavan luottolaitoksen tapauksessa asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohtaa soveltaen laskettua määrää. Valvontamaksuja maksavien 
yhteisöjen ryhmittymän tapauksessa kokonaisriskiin ei lasketa osallistumattomiin 
jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sijoittautuneiden tytäryritysten osuutta kokonaisriskistä.  

 

3 osasto 

Yleisvelvoite  

 

4 artikla 

Vuosittaisen valvontamaksun maksamista koskeva yleisvelvoite 

1.  EKP perii kunkin valvontamaksukauden osalta vuosittaisen valvontamaksun jokaiselta 
valvontamaksuja maksavalta luottolaitokselta ja valvontamaksuja maksavalta sivuliikkeeltä.  

2.  Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä kattaa EKP:lle asianomaisena 
valvontamaksukautena valvontatehtävistä koituvat menot mutta ei ylitä niitä.  

 

5 artikla 

Valvontamaksuvelvollinen 

1.  Vuosittaisen valvontamaksun osalta valvontamaksuvelvollinen on  

a) luottolaitos, jos kyseessä on ryhmittymään kuulumaton valvontamaksuja maksava 
luottolaitos, 

b) valvontamaksuja maksava sivuliike, jos kyseessä on sellainen valvontamaksuja maksava 
sivuliike, jota ei jonkin toisen valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen kanssa käsitellä 
yhtenä ainoana sivuliikkeenä, 

c) määritettävä 2 kohdan säännösten mukaisesti, jos kyseessä on valvontamaksuja 
maksavien yhteisöjen ryhmittymä. 

2.  Valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymä katsotaan yhdeksi 
valvontamaksuvelvolliseksi riippumatta siitä, miten kustannukset kohdennetaan sen sisällä. 
Kunkin valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän on nimettävä yksi ryhmittymän 
yhteisöistä valvontamaksuvelvolliseksi ja ilmoitettava se EKP:lle. Tällaisen ilmoituksen 
pätevyyden edellytyksenä on, että 

a) siinä mainitaan kaikkien niiden ryhmittymään kuuluvien valvontamaksuja maksavien 
yhteisöjen nimet, joita ilmoitus koskee, 
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b) se on allekirjoitettu kaikkien ryhmittymään kuuluvien valvontamaksuja maksavien 
yhteisöjen puolesta, 

c) se saapuu EKP:hen viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 1 päivänä, jotta se voidaan 
ottaa huomioon seuraavaa valvontamaksukautta koskevassa valvontamaksuilmoituksessa.  

Jos EKP ei ole viimeistään 1 päivänä maaliskuuta vastaanottanut ilmoitusta siitä, mikä yhteisö 
toimii valvontamaksuvelvollisena, EKP määrittää valvontamaksuvelvollisen.  

Jos EKP vastaanottaa määräpäivään mennessä valvontamaksuja maksavien yhteisöjen 
ryhmittymältä useamman kuin yhden ilmoituksen, pätevänä pidetään viimeisintä ilmoitusta, 
jonka EKP vastaanotti ennen määräajan umpeutumista. 

3.  Jos samassa osallistuvassa jäsenvaltiossa on kaksi tai useampia valvontamaksuja maksavaa 
saman luottolaitoksen sivuliikettä, ne katsotaan yhdeksi sivuliikkeeksi. Eri osallistuvissa 
jäsenvaltioissa olevia saman luottolaitoksen sivuliikkeitä ei katsota yhdeksi sivuliikkeeksi. 

4.  Jos valvontamaksuja maksava luottolaitos on perustanut samaan osallistuvaan jäsenvaltioon 
valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen ja tytäryrityksen, niitä ei käsitellä yhtenä yhteisönä tätä 
asetusta sovellettaessa.  

5.  Osallistumattomiin jäsenvaltioihin perustettuja tytäryrityksiä ei oteta huomioon vuosittaista 
valvontamaksua laskettaessa. Tästä syystä ja valvontamaksuja maksavien yhteisöjen 
ryhmittymän valvontamaksutekijöiden määrittämiseksi ryhmittymän on toimitettava 
emoyrityksen määräysvallassa olevia tytäryrityksiä ja toimintoja osallistuvissa jäsenvaltioissa 
koskevat tiedot osittain konsolidoidusti.  

6.  EKP:llä on oikeus määritellä valvontamaksuvelvollinen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 
kohdan soveltamista.  

 

II OSA 
MENOT JA KUSTANNUKSET 

 

6 artikla 

Vuosikustannukset  

1.  Vuosittainen valvontamaksu määritetään vuosikustannusten perusteella, ja ne katetaan tällaisilla 
valvontamaksuilla.  

2.  Vuosikustannusten suuruus määritetään seuraavien vuosittaisten menojen määrän perusteella: 

a) EKP:n valvontatehtäviin välittömästi tai välillisesti liittyvät menot, jotka EKP:lle on 
koitunut valvontamaksukauden aikana, 
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b) [vahingonkorvaukset, jotka asianomaisena valvontamaksukautena on maksettava 
kolmannelle osapuolelle vahingoista, jotka EKP on välittömästi tai välillisesti aiheuttanut 
valvontatehtäviä hoitaessaan]. 

3.  Määrittäessään vuosikustannuksia EKP ottaa huomioon 

a) edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät olleet perittävissä; 

b) 11 artiklan mukaisesti saadut korot,  

c) 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti maksetut tai palautetut määrät. 

 

7 artikla  

Vuosikustannusten arvioiminen ja määrittäminen 

1.  Kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä EKP laskee arvioidut vuosikustannukset seuraavaa 
kalenterivuotta koskevalle valvontamaksukaudelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetukseen 
(EU) N:o 1024/2013 perustuvia EKP:n raportointivelvollisuuksia. Jäljempänä 13 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu laskutoimitus tehdään arvioitujen vuosikustannusten 
perusteella.  

2.  Neljän kuukauden kuluessa kunkin valvontamaksukauden päättymisestä EKP määrittää 
kyseisen valvontamaksukauden todelliset vuosikustannukset. Jäljempänä 13 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettu laskutoimitus tehdään todellisten vuosikustannusten perusteella.  

 

III OSA 
VUOSITTAISEN VALVONTAMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN 

 

8 artikla 

Uudet valvottavat yhteisöt tai aseman muutos 

1.  Jos valvottava yhteisö on valvottava yhteisö vain osan valvontamaksukaudesta, vuosittainen 
valvontamaksu lasketaan niiden  valvontamaksukauteen sisältyvien täysien kuukausien 
määrän perusteella, joina luottolaitos tai sivuliike on valvottava yhteisö. 

2.  Jos EKP:n päätöksen seurauksena valvottavan yhteisön asema muuttuu merkittävästä 
vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin, vuosittainen valvontamaksu lasketaan niiden 
kuukausien määrän perusteella, joina valvottava yhteisö oli kuukauden viimeisenä päivänä 
merkittävä tai vähemmän merkittävä yhteisö. 

3.  Jos perityn vuosittaisen valvontamaksun määrä eroaa 1 tai 2 kohdan mukaisesti lasketusta 
maksun määrästä, EKP maksaa valvottavalle yhteisölle palautuksen tai toimittaa laskun.  
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9 artikla 

Vuosikustannusten jakaminen merkittävien ja vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen 
kesken  

1.  Kunkin valvottavan yhteisön osalta maksettavan vuosittaisen valvontamaksun laskemiseksi 
vuosikustannukset jaetaan seuraavasti kahteen osaan, yksi kumpaakin valvottavien yhteisöjen 
luokkaa varten:  

a) vuosikustannukset jotka katetaan merkittäviltä valvottavilta yhteisöiltä perittävillä 
maksuilla,  

b) vuosikustannukset jotka katetaan vähemmän merkittäviltä valvottavilta yhteisöiltä 
perittävillä maksuilla.  

2.  Edellä 1 kohdan mukainen vuosikustannusten jako perustuu kustannusten kohdentamiseen 
yhtäältä merkittävien valvottavien yhteisöjen suoraa valvontaa harjoittaville ja toisaalta 
vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen välillistä valvontaa harjoittaville EKP:n 
organisaatioyksiköille.  

 

10 artikla 

Kunkin valvottavan yhteisön tai ryhmittymän osalta maksettava vuosittainen valvontamaksu 

1.  Kunkin merkittävän valvottavan yhteisön tai ryhmittymän osalta maksettava vuosittainen 
valvontamaksu määritetään kohdentamalla merkittävien valvottavien yhteisöjen 
vuosikustannukset valvontamaksutekijöiden perusteella kullekin merkittävälle valvottavalle 
yhteisölle tai ryhmittymälle.  

2.  Kunkin vähemmän merkittävän valvottavan yhteisön tai ryhmittymän osalta maksettava 
vuosittainen valvontamaksu määritetään kohdentamalla vähemmän merkittävien valvottavien 
yhteisöjen vuosikustannukset valvontamaksutekijöiden perusteella kullekin vähemmän 
merkittävälle valvottavalle yhteisölle tai ryhmittymälle. 

3.  Valvontamaksutekijät korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvissa jäsenvaltioissa lasketaan 
seuraavasti. 

a) Valvontamaksutekijät, joita käytetään kunkin valvottavan yhteisön osalta maksettavan 
yksittäisen vuosittaisen valvontamaksun määrittämiseksi, ovat seuraavien tekijöiden 
määrät kalenterivuoden lopussa:  

i) kokonaisvarat,  

ii) kokonaisriski. Valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen tapauksessa kokonaisriskin 
katsotaan olevan nolla. 
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Valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot määritetään ja kerätään EKP:n vahvistaman ja 
verkkosivuillaan julkaiseman metodologian ja menettelyjen mukaisesti. 

b) Valvontamaksutekijöiden suhteellinen painotus on seuraava: 

i) kokonaisvarat: 50 prosenttia; 

ii) kokonaisriski: 50 prosenttia. 

Kaikkien valvontamaksuvelvollisten kokonaisvarojen ja kokonaisriskien summa julkaistaan 
EKP:n verkkosivuilla. 

4.  Valvottavien yhteisöjen on toimitettava valvontamaksutekijät käyttäen viitepäivämääränä 
edellisvuoden joulukuun 31 päivää, ja niiden on toimitettava vuosittaisen valvontamaksun 
laskemiseksi tarvittavat tiedot kansallisille toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 
viitepäivämäärää seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivänä työajan loppuun mennessä tai, jos 
1 päivä maaliskuuta ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä työajan loppuun mennessä. 
Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat kaikki nämä tiedot EKP:lle EKP:n 
vahvistamien menettelyjen mukaisesti. Jos valvottavan yhteisön on tarkistettava 
valvontamaksunsa laskemisen osalta toimitettuja tietoja, ajan tasalle saatetut tiedot on 
toimitettava ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 15 päivänä maaliskuuta. 

5.  Kunkin valvontamaksuvelvollisen maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu lasketaan 
seuraavasti: 

a) Vuosittainen valvontamaksu on vähimmäismaksukomponentin ja vaihtelevan 
maksukomponentin summa.  

b) Vähimmäismaksukomponentti lasketaan kiinteänä prosenttiosuutena kunkin 9 artiklassa 
tarkoitetun valvottavien yhteisöjen luokan vuosikustannusten kokonaismäärästä. 
Merkittävien valvottavien yhteisöjen luokan osalta kiinteä prosenttiosuus on 
10 prosenttia. Tämä määrä jaetaan tasan kaikkien maksuvelvollisten kesken. 
Vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sellaisten merkittävien valvottavien yhteisöjen 
osalta, joiden kokonaisvarat ovat enintään 10 miljardia euroa. Vähemmän merkittävien 
valvottavien yhteisöjen osalta kiinteä prosenttiosuus on 10 prosenttia. Tämä määrä 
jaetaan tasan kaikkien valvontamaksuvelvollisten kesken. Vähimmäismaksukomponentin 
mukaan määräytyy kunkin valvontamaksuvelvollisen vuosittaisen valvontamaksun 
alaraja.  

c) Vaihteleva maksukomponentti on kunkin 9 artiklassa tarkoitetun valvottavien yhteisöjen 
luokan vuosikustannusten kokonaismäärän ja saman luokan 
vähimmäismaksukomponentin erotus. Vaihteleva maksukomponentti kohdennetaan 
kunkin luokan yksittäisille valvontamaksuvelvollisille sen mukaan, mikä on kunkin 
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valvontamaksuvelvollisen osuus kaikkien valvontamaksuvelvollisten 3 kohdan 
mukaisesti painotettujen valvontamaksutekijöiden summasta.  

 

11 artikla 

Korot maksulaiminlyöntien tapauksissa 

Jos valvontamaksu maksetaan vain osittain tai sitä ei makseta lainkaan tai jos 
valvontamaksuilmoituksessa mainittuja ehtoja ei ole noudatettu, vuosittaisen valvontamaksun 
maksamatta olevalle määrälle kertyy valvontamaksun erääntymispäivästä päivittäin korkoa, jonka 
suuruus on EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko lisättynä 8 prosenttiyksiköllä.  

 

IV OSA 
YHTEISTYÖ KANSALLISTEN TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN KANSSA 

 

12 artikla 

Yhteistyö kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa 

1.  EKP on yhteydessä kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin ennen kuin se tekee päätöksen 
maksun lopullisesta määrästä varmistaakseen, että valvonta on kaikkien asianomaisten 
luottolaitosten ja sivuliikkeiden kannalta kustannustehokasta ja kohtuullista. Tätä tarkoitusta 
varten EKP perustaa ja ottaa käyttöön sopivan viestintäkanavan yhteistyössä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.  

2.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset avustavat EKP:n pyynnöstä EKP:tä valvontamaksujen 
perinnässä. 

3.  Jos kyseessä on luottolaitos sellaisessa euroalueeseen kuulumattomassa osallistuvassa 
jäsenvaltiossa, jonka tiivistä yhteistyötä EKP:n kanssa ei ole keskeytetty eikä lopetettu, EKP 
antaa kyseisen jäsenvaltion kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ohjeita 
valvontamaksutekijöiden keräämisestä sekä vuosittaisen valvontamaksun laskuttamisesta. 
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V OSA 
LASKUTTAMINEN 

 

13 artikla 

Perittävä määrä 

1.  EKP:n perimä vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä saadaan laskemalla yhteen 
seuraavat: 

a) valvontamaksukaudelle hyväksytyn budjetin perusteella lasketut kuluvan 
valvontamaksukauden vuosikustannukset ja 

b) edeltävän valvontamaksukauden mahdollinen ali- tai ylijäämä, joka saadaan vähentämällä 
edellisenä valvontamaksukautena 1 kohdan a alakohdan mukaisesti perityistä arvioiduista 
vuosikustannuksista edellisen valvontamaksukauden todelliset vuosikustannukset. 

EKP päättää perittävien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän ja julkaisee sen 
verkkosivuillaan. 

2.  Kultakin valvontamaksuvelvolliselta perittävä vuosittainen valvontamaksu lasketaan 
asianomaista valvontamaksukautta edeltävän kalenterivuoden loppua koskevien 
valvontamaksutekijöiden perusteella; ne toimitetaan 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
valvontamaksukauden alussa. 

 

14 artikla 

Valvontamaksuilmoitus  

1.  EKP antaa kalenterivuosittain aikaisintaan 1 päivänä kesäkuuta ja viimeistään 31 päivänä 
elokuuta kullekin valvontamaksuvelvolliselle valvontamaksuilmoituksen.  

2.  Valvontamaksuilmoituksessa täsmennetään vuosittaisen valvontamaksun maksutavat. 
Valvontamaksuvelvollisen on noudatettava valvontamaksuilmoituksessa vahvistettuja 
vaatimuksia vuosittaisen valvontamaksun maksamisesta. 

3.  Valvontamaksuvelvollisen on maksettava valvontailmoituksen mukainen määrä 30 päivän 
kuluessa valvontamaksuilmoituksen antamispäivämäärästä.  
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15 artikla 

Valvontamaksuilmoituksen tiedoksianto 

1.  Kunakin valvontamaksukautena valvontamaksuvelvollinen ilmoittaa EKP:lle viimeistään 1 
päivänä maaliskuuta sen henkilön yhteystiedot (eli nimi, tehtävä, organisaatioyksikkö, osoite, 
sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksinumero), jolle valvontamaksuilmoitus on toimitettava.  

2.  EKP antaa valvontamaksuilmoituksen 1 kohdan mukaisesti yksilöidylle henkilölle tiedoksi 
jollakin seuraavista tavoista: a) sähköisesti tai vastaavilla viestintävälineillä, b) faksilla, c) 
lähettipalvelun välityksellä, d) kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistuksella varustettuna tai e) 
antamalla tiedoksi tai toimittamalla valvontamaksuilmoituksen henkilökohtaisesti.  

 

VI OSA 
LOPPUSÄÄNNÖKSET 

 

16 artikla 

Seuraamukset 

Jos tätä asetusta rikotaan, EKP voi määrätä valvottaville yhteisöille seuraamuksia neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2532/984 mukaisesti.  

 

17 artikla 

Siirtymäsäännökset  

1.  Ensimmäistä valvontamaksukautta koskeva valvontamaksuilmoitus toimitetaan yhdessä vuotta 
2015 koskevan valvontamaksukauden valvontamaksuilmoituksen kanssa.  

2  Jotta EKP voi aloittaa vuosittaisen valvontamaksun perimisen, kunkin valvontamaksuja 
maksavien yhteisöjen ryhmittymän on nimettävä jokin ryhmittymän yhteisöistä 
valvontamaksuvelvolliseksi ja ilmoitettava se EKP:lle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 5 
artiklan 2 kohdan mukaisesti.  

 

4 Neuvoston asetus (EY) N:o 2532/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä 
seuraamuksia (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4). 
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18 artikla 

Raportointi ja tarkistaminen 

1.  EKP toimittaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti vuosittain 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja euroryhmälle kertomuksen 
valvontamaksujen rakenteen ja määrän arvioidusta kehittymisestä.  

2.  EKP tarkastelee tätä asetusta uudelleen vuoteen 2017 mennessä erityisesti kultakin valvottavalta 
yhteisöltä ja ryhmittymältä perittävän vuosittaisen valvontamaksun laskennassa käytettävien 
kriteerien ja metodologian osalta. 

 

19 artikla 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan viidentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. 

[Sitä sovelletaan [xx päivästä xxxkuuta YYYY]. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa 
perussopimusten mukaisesti. 

 

 

Tehty Frankfurt am Mainissa [xx päivänä xxkuuta YYYY]. 

 

EKP:n neuvoston puolesta 

 

 

 

EKP:n puheenjohtaja 

Mario DRAGHI 
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