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Järelevalvetasusid käsitleva EKP 
määruse läbivaatamine 
Korduma kippuvad küsimused 

1 Miks vaadatakse järelevalvetasusid käsitlev EKP määrus läbi? 

2014. aasta oktoobris vastu võetud EKP määruses järelevalvetasude kohta nähakse 
ette selle määruse läbivaatamine 2017. aastaks. Käesoleva konsultatsiooni eesmärk 
on koguda tagasisidet huvitatud osapooltelt, et hinnata võimalikke muudatusi. 
Konsultatsioonidokumendi kohta saadud tagasiside annab EKP-le olulist teavet, 
mida võetakse arvesse järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse ametlikul 
ajakohastamisel, kui seda peetakse asjakohaseks. 

2 Kas EKP määrust kohaldatakse kõikide euroala pankade suhtes 
või ainult EKP otsese järelevalve alla kuuluvate, st oluliste pankade 
suhtes? 

Kõik pangad, kes kuuluvad tasuperioodil ühtse järelevalvemehhanismi järelevalve 
alla, peavad maksma tasu kõrgeimal konsolideerimistasandil. Järelevalvetasusid 
käsitlevas EKP määruses sätestatud meetodi kohaselt on iga-aastane 
järelevalvetasu seotud järelevalve alla kuuluva üksuse staatusega, st kas üksust 
peetakse oluliseks või vähem oluliseks, mis kajastab kummagi krediidiasutuse liigi 
suhtes nõutavat EKP järelevalve ulatuse erinevat määra.  

3 Miks on EKP kehtestanud järelevalvetasu? 

Kooskõlas ühtse järelevalvemehhanismi määruse (nõukogu määrus (EL) 
nr 1024/2013) artikliga 30 kehtestab EKP iga-aastase järelevalvetasu, et katta talle 
asjaomase määruse alusel antud järelevalveülesannetega seoses tekkinud kulud. 
Tasu peavad maksma Euroopa pangandusjärelevalves osalevates liikmesriikides 
asutatud krediidiasutused ja mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse 
poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid. 

4 Millist osa järelevalvetasusid käsitlevast EKP määrusest 
läbivaatamine hõlmab? 

Läbivaatamisel keskendutakse järelevalve alla kuuluvatelt üksustelt ja gruppidelt 
kogutavate iga-aastaste järelevalvetasude arvutamise meetodile ja kriteeriumidele. 
Eelkõige puudutab see järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse III osa (iga-
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aastase järelevalvetasu kindlaksmääramine) ja V osa (arvete esitamine) sätteid, mis 
on olulised iga-aastase järelevalvetasu arvutamise meetodi määratlemisel. 

5 Kas läbivaatamine hõlmab ka järelevalvetasusid käsitleva EKP 
määruse II osa (kulud)? 

EKP järelevalveülesannete täitmisega seotud kulude sissenõudmist käsitletakse 
ühtse järelevalvemehhanismi määruse artiklis 30, mistõttu järelevalvetasusid 
käsitleva EKP määruse läbivaatamine seda valdkonda ei hõlma. 

6 Kas läbi vaadatakse ka tasud, mida pangad maksavad oma 
riiklikele pädevatele asutustele? 

Läbivaatamine hõlmab ainult EKP järelevalvetasude raamistikku, ilma et see piiraks 
järelevalvetasude kehtestamist riigisisese õiguse alusel loodud riiklike pädevate 
asutuste poolt. Ühtlasi ei piira läbivaatamine muudatuste tegemist EKP iga-aastaste 
järelevalvetasude laiemas õigusraamistikus, eelkõige ühtse järelevalvemehhanismi 
määruses. 

7 Kuidas esitada märkusi? 

Märkused palume esitada sellekohasel vormil, täpsustades iga märkuse puhul 
järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse asjakohase artikli ja leheküljenumbri. 
Võimaluse korral palume vastuseid põhjendada näidete ja andmetega. 

Täidetud vormi võib EKP-le edastada e-posti või posti teel. Lähemat teavet saab 
EKP pangandusjärelevalve veebilehe rubriigist „Märkuste esitamine”.  

8 Millised on järgmised sammud? 

Järelevalve alla kuuluvaid üksusi ja gruppe ning teisi huvitatud osapooli kutsutakse 
osalema avalikul konsultatsioonil. EKP analüüsib kõiki märkusi ja võtab neid arvesse 
järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse ametlikul ajakohastamisel, kui seda 
peetakse asjakohaseks. EKP konsulteerib riiklike pädevate asutustega 
järelevalvenõukogu ja teiste asjaomaste foorumite kaudu. Läbivaatamise tulemused 
avaldatakse EKP pangandusjärelevalve veebilehel 2018. aastal. 

9 Kuidas määratakse järelevalvetasu 2017. aastaks? 

Iga-aastane järelevalvetasu 2017. aasta kohta arvutatakse järelevalvetasusid 
käsitlevas EKP määruses sätestatud meetodi alusel. Ajakava, asjakohased tähtajad 
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ja praktiline teave on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehe rubriigis 
„Järelevalvetasud”.   
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