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Översyn av ECB:s förordning om 
tillsynsavgifter 
Vanliga frågor 

1 Varför gör ni en översyn av denna ECB-förordning? 

I ECB:s förordning om tillsynsavgifter, som antogs i oktober 2014, står det att ECB 
ska utföra en översyn av den före 2017. Syftet med det aktuella samrådet är att få in 
synpunkter från intresserade parter i syfte att bedöma möjliga förbättringar. 
Återkopplingen till samrådsdokumentet kommer att utgöra en viktig vägledning för 
ECB vid förberedelsen av en formell uppdatering av ECB:s förordning om 
tillsynsavgifter. 

2 Gäller ECB:s förordning alla banker i euroområdet eller bara för de 
som står under ECB:s direkta tillsyn, dvs. betydande banker? 

Alla banker som under avgiftsperioden står under tillsyn inom den gemensamma 
tillsynsmekanismen (SSM) ska betala tillsynsavgifter på högsta konsolideringsnivå. I 
enlighet med ECB:s metoder, som förklaras i ECB:s förordning om tillsynsavgifter, är 
den årliga tillsynsavgiften beroende av om kreditinstitutet under tillsyn har status som 
betydande eller som mindre betydande. Detta återspeglar således vilken grad av 
tillsyn som krävs av ECB för respektive kategori.  

3 Varför tar ECB ut tillsynsavgifter? 

I enlighet med artikel 30 i SSM-förordningen (rådets förordning (EU) nr 1024/2013), 
tar ECB ut årliga tillsynsavgifter för att täcka de utgifter ECB ådrar sig i samband 
med de uppgifter den tilldelats i denna förordning. Avgiften tas ut av kreditinstitut 
som är etablerade i de medlemsstater som ingår//deltar i den europeiska 
banktillsynen och filialer som etablerats i en deltagande medlemsstat av ett 
kreditinstitut etablerat i en icke-deltagande medlemsstat. 

4 Vilka delar av ECB:s förordning är öppna för översyn? 

Undersökningen kommer att fokusera på metoden och kriterierna för beräkning av 
den årliga tillsynsavgift som ska tas ut av varje enhet och grupp under tillsyn. Detta 
rör framför allt de bestämmelser i ECB:s förordning om tillsynsavgifter som är 
relevanta för att fastställa metoden med vilken de årliga tillsynsavgifterna beräknas, 
fördelas och tas ut, så som beskrivs i del III (fastställande av den årliga 
tillsynsavgiften) samt del V (fakturering) av ECB:s förordning. 
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5 Omfattas del II (utgifter och kostnader) i ECB:s förordning om 
tillsynsavgifter i översynen? 

Förfarandet för att återvinna kostnader som ECB ådragit sig i samband med sina 
tillsynsuppgifter fastställs i artikel 30 i SSM-förordningen och faller således inte inom 
ramen för översynen av ECB:s förordning om tillsynsavgifter. 

6 Omfattar översynen de avgifter som banker betalar till sina 
nationella behöriga myndigheter? 

Översynen omfattar enbart ECB:s ramverk för tillsynsavgifter och påverkar inte 
tillsynsavgifter till de nationella behöriga myndigheterna, vilka fastställs i nationell 
lagstiftning. Översynen tar heller inte hänsyn till förändringar i det bredare rättsliga 
ramverk som styr ECB:s årliga tillsynsavgifter, särskilt SSM-förordningen. 

7 Hur kan jag lämna mina kommentarer? 

Kommentarer kan lämnas i detta formulär. Fyll i den begärda informationen, ange för 
varje kommentar relevant artikel och sida i ECB:s förordning om tillsynsavgifter. 
Ange i förekommande fall relevanta exempel eller uppgifter. 

Det ifyllda formuläret kan skickas till ECB via e-post eller post. För mer information 
hänvisas till avsnittet Submitting comments.  

8 Vad händer härnäst? Vilka nästa steg planeras? 

Enheter och grupper som står under tillsyn samt även andra intresserade parter får 
lämna in kommentarer till det offentliga samrådet. Alla kommentarer kommer att 
utvärderas av ECB och kommer, om de bedöms relevanta, att beaktas i arbetet med 
att förbereda en formell översyn av ECB:s förordning om tillsynsavgifter. ECB 
kommer via tillsynsnämnden och etablerade forum att samråda med de nationella 
behöriga myndigheterna. Resultatet av översynen kommer att offentliggöras på 
ECB:s webbplats om banktillsyn under 2018. 

9 Hur kommer tillsynsavgifterna för 2017 att fastställas? 

Tillsynsavgifterna för 2017 kommer att beräknas utifrån den metod som lagts fast i 
förordningen om tillsynsavgifter. Mer information om tidsplan, relevanta tidsfrister och 
praktisk information hittas under Tillsynsavgifter på ECB:s webbplats om banktillsyn.   
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