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Αναθεώρηση του κανονισμού της 
ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη 
Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις 

1 Γιατί αναθεωρείτε αυτόν τον κανονισμό της ΕΚΤ; 

Ο κανονισμός της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη, ο οποίος εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 
2014, υποχρεώνει την ΕΚΤ να προβεί σε αναθεώρησή του μέχρι το 2017. Σκοπός 
της τρέχουσας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι παρατηρήσεις των 
ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να αξιολογηθούν πιθανές βελτιώσεις. Οι 
απαντήσεις στο έγγραφο διαβούλευσης θα παράσχουν στην ΕΚΤ σημαντικές 
πληροφορίες ώστε να προετοιμάσει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημη 
επικαιροποίηση του κανονισμού της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη. 

2 Εφαρμόζεται ο κανονισμός της ΕΚΤ σε όλες τις τράπεζες στη ζώνη 
του ευρώ ή μόνο στις τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την 
ΕΚΤ, δηλ. στις σημαντικές τράπεζες; 

Όλες οι τράπεζες που εποπτεύονται εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού 
(ΕΕΜ) στη διάρκεια της περιόδου επιβολής τέλους πρέπει να καταβάλλουν εποπτικά 
τέλη στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στη 
μεθοδολογία της ΕΚΤ που περιέχεται στον κανονισμό της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη, 
το ετήσιο εποπτικό τέλος σχετίζεται με την ιδιότητα της εποπτευόμενης οντότητας ως 
σημαντικής ή ως λιγότερο σημαντικής, αντανακλώντας έτσι τον διαφορετικό βαθμό 
εποπτικού ελέγχου που απαιτείται από την ΕΚΤ για κάθε κατηγορία.  

3 Γιατί η ΕΚΤ επιβάλλει εποπτικά τέλη; 

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού ΕΕΜ (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 
του Συμβουλίου), η ΕΚΤ επιβάλλει ετήσια εποπτικά τέλη προκειμένου να ανακτά τις 
δαπάνες που πραγματοποιεί σε σχέση με την εκπλήρωση των εποπτικών 
καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του ίδιου κανονισμού. Το τέλος επιβάλλεται 
σε πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία και σε υποκαταστήματα 
εγκατεστημένα σε συμμετέχον κράτος μέλος από πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο 
σε μη συμμετέχον κράτος μέλος. 
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4 Ποια μέρη του κανονισμού της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη τίθενται 
υπό αναθεώρηση; 

Η αναθεώρηση θα επικεντρωθεί στη μεθοδολογία και τα κριτήρια για τον υπολογισμό 
του ετήσιου εποπτικού τέλους που επιβάλλεται σε κάθε εποπτευόμενη οντότητα και 
όμιλο. Αυτό αφορά ιδιαιτέρως τις διατάξεις του κανονισμού της ΕΚΤ για τα εποπτικά 
τέλη που έχουν σημασία για τον καθορισμό της μεθοδολογίας βάσει της οποίας 
υπολογίζεται, κατανέμεται και επιβάλλεται το ετήσιο εποπτικό τέλος, όπως ορίζεται 
στο Μέρος ΙΙΙ (Καθορισμός του ετήσιου εποπτικού τέλους) και στο Μέρος V 
(Τιμολόγηση) του εν λόγω κανονισμού της ΕΚΤ. 

5 Συμπεριλαμβάνεται στην αναθεώρηση το Μέρος ΙΙ (Δαπάνες και 
κόστος) του κανονισμού της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη; 

Η ανάκτηση των δαπανών που πραγματοποιεί η ΕΚΤ κατά την άσκηση των 
εποπτικών της καθηκόντων προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού ΕΕΜ και 
επομένως δεν εμπίπτει στο πεδίο της αναθεώρησης του κανονισμού της ΕΚΤ για τα 
εποπτικά τέλη. 

6 Καλύπτει η αναθεώρηση τα τέλη που καταβάλλουν οι τράπεζες στις 
αντίστοιχες εθνικές αρμόδιες αρχές; 

Όχι, η αναθεώρηση καλύπτει μόνο το πλαίσιο της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη και 
γίνεται με επιφύλαξη των εποπτικών τελών που επιβάλλουν οι εθνικές αρμόδιες 
αρχές βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Επιπλέον, η αναθεώρηση γίνεται με επιφύλαξη 
αλλαγών στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο που διέπει τα ετήσια εποπτικά τέλη της ΕΚΤ, 
ιδίως στον κανονισμό ΕΕΜ. 

7 Πώς μπορώ να υποβάλω τα σχόλιά μου; 

Για να υποβάλετε τα σχόλιά σας, χρησιμοποιήστε το ειδικό υπόδειγμα και 
συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες, διευκρινίζοντας σε ποιο άρθρο και σε 
ποια σελίδα του κανονισμού της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη αναφέρεται κάθε σχόλιο. 
Παρακαλείσθε να παρέχετε, κατά περίπτωση, παραδείγματα και στοιχεία. 

Το συμπληρωμένο υπόδειγμα μπορεί να αποσταλεί στην ΕΚΤ με ηλεκτρονικό 
μήνυμα ή ταχυδρομικώς. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα 
Υποβολή σχολίων.  

8 Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα; 

Οι εποπτευόμενες οντότητες και οι εποπτευόμενοι όμιλοι καθώς και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συνεισφέρουν στη δημόσια διαβούλευση. Όλα τα 



Αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη Αναθεώρηση του 
κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη 3 

σχόλια θα αξιολογηθούν από την ΕΚΤ και θα ληφθούν υπόψη κατά την 
προετοιμασία, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημης επικαιροποίησης του κανονισμού 
της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη. Η ΕΚΤ θα διαβουλευθεί με τις εθνικές αρμόδιες αρχές 
μέσω του Εποπτικού Συμβουλίου και άλλων καθιερωμένων διαύλων. Το αποτέλεσμα 
της αναθεώρησης θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική 
εποπτεία το 2018. 

9 Πώς θα προσδιοριστούν τα εποπτικά τέλη για το 2017; 

Τα ετήσια εποπτικά τέλη για το 2017 θα υπολογιστούν με βάση την τρέχουσα 
μεθοδολογία που ορίζεται στον κανονισμό της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη. 
Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τις σχετικές 
προθεσμίες και πρακτικές λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα για τα εποπτικά 
τέλη του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.   
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