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Formålet med dette høringsdokument er at give interesserede parter mulighed for at
forstå og vurdere, hvordan de kan bidrage til gennemgangen af ECB's forordning om
tilsynsgebyrer, ECB/2014/41 (indgår som del 3 i dette dokument). Høringssvarene vil
give Den Europæiske Centralbank en vigtig rettesnor, hvis det viser sig nødvendigt
at udarbejde en formel opdatering af ECB's forordning om tilsynsgebyrer.
Gennemgangen omfatter kun rammerne for ECB's tilsynsgebyrer og berører ikke de
kompetente nationale myndigheders tilsynsgebyrer. Gennemgangen berører heller
ikke ændringer af de bredere lovgivningsrammer for fastsættelsen af ECB's årlige
tilsynsgebyr, navnlig SSM-forordningen. Høringsdokumentet har derfor ikke
fortolkningsmæssig værdi og er ikke retligt bindende.
Der forventes kun bemærkninger til høringsdokumentets del 3, dvs. ECB's forordning
om tilsynsgebyrer, og især denne forordnings del III (Fastsættelse af det årlige
tilsynsgebyr) og del V (Fakturering).
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1

Omfang og begrundelse
1.

I artikel 30 i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 ("SSM-forordningen")
fastsættes det, at "ECB opkræver et årligt tilsynsgebyr af kreditinstitutter, der er
etableret i de deltagende medlemsstater, og filialer, som et kreditinstitut, der er
etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, har etableret i en deltagende
medlemsstat". Tilsynsgebyret, som opkræves fra en enhed under tilsyn,
beregnes i overensstemmelse med de ordninger, der er fastlagt af Den
Europæiske Centralbank (ECB). Det blev besluttet, at ordningerne for
beregningen af gebyrer inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single
Supervisory Mechanism – SSM), skulle fastsættes i en forordning fra ECB –
Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober
2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) (herefter "ECB's forordning om
tilsynsgebyrer") – som fastsætter alle de regler og procedurer, der gælder for
processen med opkrævning af tilsynsgebyrer, med henblik på at opnå
omkostningseffektivitet og proportionalitet i overensstemmelse med standarder
for gennemsigtighed.

2.

Ud over de ansvarligheds- og rapporteringskrav, der gælder for ECB, hvad
angår alle de opgaver, der er overdraget til ECB i henhold til SSM-forordningen,
fastsættes det i artikel 17 i ECB's forordning om tilsynsgebyrer, at der skal
foretages en gennemgang af denne forordning senest i 2017.

3.

Med nærværende dokument iværksættes en offentlig høring som en
forberedelse til gennemgangen af ECB's forordning om tilsynsgebyrer.
Hensigten med dokumentet er at indhente feedback for derefter at vurdere
mulige forbedringer. Høringssvarene vil give ECB en indsigt, der vil være nyttig,
hvis en formel opdatering af ECB's forordning om tilsynsgebyrer viser sig
nødvendig. Høringen er åben for alle interesserede parter. ECB forventer, at det
primært vil være de enheder under tilsyn, som er omfattet af denne forordning,
der er interesserede.

4.

Gennemgangen vil have fokus på metoden til og kriterierne for beregningen af
det årlige tilsynsgebyr, som ECB skal opkræve af alle enheder og koncerner
under tilsyn. Dette vedrører især de bestemmelser i ECB's forordning om
tilsynsgebyrer, som er relevante for fastlæggelsen af metoden til beregningen,
fordelingen og opkrævningen af det årlige tilsynsgebyr, jf. del III (Fastsættelse
af det årlige tilsynsgebyr) og del V (Fakturering) i ECB's forordning om
tilsynsgebyrer. SSM-forordningens artikel 30 regulerer dækningen af ECB's
udgifter i forbindelse med de tilsynsrelaterede opgaver, som således ikke er
omfattet af gennemgangen af ECB's forordning om tilsynsgebyrer.

5.

Overordnet set har gennemførelsen af ECB's forordning om tilsynsgebyrer givet
resultater, som stemmer overens med den indledende konsekvensanalyse, der
blev offentliggjort under den offentlige høring i 2014. Se nærmere i del 2 i dette
høringsdokument.
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6.

Høringen om ECB's forordning om tilsynsgebyrer er åben fra 2. juni til 20. juli
2017. Derefter vil ECB gennemgå sin forordning om tilsynsgebyrer på baggrund
af den feedback, der er modtaget fra de interesserede parter. ECB vil høre de
kompetente nationale myndigheder via de etablerede fora, bl.a. Tilsynsrådet.
Resultatet af gennemgangen offentliggøres på ECB's websted i 2018.

7.

Det særlige afsnit på ECB Banktilsyns websted indeholder flere oplysninger om
ECB's tilsynsgebyrer og forklarer, hvordan de beregnes. Dette afsnit findes på
alle EU-sprog og indeholder vigtige oplysninger om ECB's tilsynsgebyr, bl.a.
relevante retsakter og afgørelser samt andre praktiske oplysninger.
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2

Gennemgangen

2.1

Centrale oplysninger om ECB's forordning om
tilsynsgebyrer
1.

En enkel, direkte anvendelig og omkostningseffektiv løsning: Formålet med at
anvende en ordning for fastsættelsen af det årlige tilsynsgebyr, der er enkel,
direkte anvendelig og omkostningseffektiv, er at minimere byrderne i forbindelse
med driften samt sikre konsekvens og gennemsigtighed for de gebyrbetalende
enheder og offentligheden.

Hvordan bestemmes den variable gebyrkomponent?
Figur 1
Bankens størrelse og risikoprofil bestemmer den
variable gebyrkomponent
Tilsynsgebyret
beregnes på det højeste konsolideringsniveau i de
deltagende medlemslande

Bankens størrelse

Bankens risikoprofil

målt ved samlede aktiver

målt ved samlet risikoeksponering

Størrelse og risikoprofil vægtes ligeligt ved beregningen af
gebyret

Tilsynsgebyret fastsættes på det højeste
konsolideringsniveau i de deltagende SSMmedlemsstater.
Det fastsættes som summen af en
minimumsgebyrkomponent for alle banker, som udgør
10 pct. af det beløb, der skal opkræves, og en variabel
gebyrkomponent til fordelingen af de sidste 90 pct. af
det beløb, der skal opkræves.
I forbindelse med beregningen af de årlige
tilsynsgebyrer, som skal betales af de enkelte enheder
og koncerner under tilsyn, skal gebyrdebitorerne inden
1. juli indberette oplysninger om deres gebyrfaktorer
med referencedatoen 31. december det foregående år.

ECB forelægger de indberettede gebyrfaktordata for
gebyrdebitorerne med en opfordring til at fremsende kommentarer inden for fem
arbejdsdage, hvis de ikke mener, at dataene er korrekte. Derefter beregner
ECB det individuelle gebyr, som den enkelte enhed eller koncern under tilsyn
skal betale.
2.

Resultaterne stemmer overens med den indledende konsekvensanalyse: De
årlige tilsynsgebyrer, som skulle betales for de hidtidige gebyrperioder, har
været stort set i overensstemmelse med de foreløbige skøn, som ECB havde
angivet i forbindelse med den offentlige høring i begyndelsen af 2014. For
gebyrperioden 2015 skulle næsten 50 pct. af de signifikante enheder betale et
årligt tilsynsgebyr på mellem 700.000 euro og 2,0 mio. euro, hvilket stemmer
overens med den indledende konsekvensanalyse. Tilsvarende viste den
indledende konsekvensanalyse for de mindre signifikante institutter, at næsten
75 pct. skulle betale et gebyr på mindre end 7.000 euro. Ifølge beregningen af
det årlige gebyr for 2015 tilhørte 70 pct. af enhederne under tilsyn denne
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gruppe. Selv om det samlede beløb, der skulle opkræves, naturligvis voksede,
efterhånden som ECB fortsatte med at øge sin tilsynsfunktions kapacitet, var
den forholdsvise fordeling fortsat relativt stabil i gebyrperioden 2016. Inden for
kategorien "mindre signifikant institutter" skete der i de to første
tilsynsgebyrperioder en rationalisering af antallet af enheder under tilsyn på det
højeste konsolideringsniveau, fx med omstrukturering af eksisterende
kreditinstitutter ved en fusion mellem banker eller bankkoncerner. Som følge
heraf blev den procentvise stigning i det individuelle tilsynsgebyr, der skulle
betales i 2016, navnlig minimumsgebyrkomponenten, for visse bankers
vedkommende uundgåeligt højere end, hvad der kunne forventes ud fra den
procentvise ændring i det samlede beløb, der skulle opkræves for
gebyrperioden.
3.

Afstemning af tilsynsgebyrer: En enhed under tilsyn kan, inden for en rimelig
margin, skønne det tilsynsgebyr, den skal betale, ved hjælp af oplysningerne på
ECB's websted, nemlig:
•

den årlige ECB-afgørelse om det samlede beløb, som skal opkræves via
tilsynsgebyrer

•

den aktuelle liste over enheder under tilsyn

•

summen af alle enheder under tilsyns samlede aktiver og summen af alle
enheder under tilsyns samlede risikoeksponering gældende for den
aktuelle gebyrperiode på det højeste konsolideringsniveau.

På grund af anvendelsen af artikel 7 og artikel 10, stk. 6, i ECB's forordning om
tilsynsgebyrer kan de pågældende oplysninger ikke give en nøjagtig afstemning
med det beløb, ECB opkræver, som er anført i tilsynsgebyrmeddelelsen. Disse
artikler omhandler henholdsvis ændringer i omstændigheder (tilladelser og
status) og beregningen af tilsynsgebyrets minimumsgebyrkomponent.
4.

Stabilitet afspejlet i valget af gebyrfaktorer: I henhold til SSM-forordningen skal
tilsynsgebyrer baseres på objektive kriterier i relation til en enhed under tilsyns
betydning og risikoprofil, herunder dens risikovægtede aktiver. Ved valget af de
bedste mål for disse kriterier har ECB søgt at minimere den administrative og
operationelle byrde på alle enheder under tilsyn. De mål, der er valgt for
samlede aktiver og samlet risikoeksponering, indgår allerede i rammerne for
tilsynsrapporteringen, de er veldefinerede og, hvad angår langt størstedelen af
enheder under tilsyn, reviderede. Den vigtigste undtagelse vedrører filialer, som
en moderbank, der er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, har etableret
i en deltagende medlemsstat. Disse filialer har pligt til at indberette statistiske
data i overensstemmelse med de relevante rammer for regnskabsaflæggelse.
Statistiske data om filialer kræves normalt ikke revideret til andre
rapporteringsformål, men for at sikre beregningens integritet er revisorens
verificering påkrævet i forbindelse med gebyrfaktordata.
Valget af gebyrfaktorer har været med til at skabe mere forudsigelighed for
gebyrdebitorer ved at begrænse sandsynligheden for volatilitet i det årlige
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tilsynsgebyr. Dette fremgår af den stabile værdi af de gebyrfaktorer, der blev
anvendt i de to første tilsynsgebyrperioder (se tabel). Med henblik på
beregningen af gebyrfaktorerne kan koncernerne under tilsyn undtage aktiver,
der tilhører datterselskaber med hjemsted i ikke-deltagende medlemsstater og
tredjelande.
Tabel 1
Gebyrfaktorværdier
Referencedato for gebyrfaktorværdier (mia. euro)

31.12 2015

31.12. 2014

Ændring i pct.

Anvendte aktiver i alt

20.233

20.527

-1

Anvendt samlet risikoeksponering

6.773

6.811

-1

Anvendte aktiver i alt

4.469

4.669

-4

Anvendt samlet risikoeksponering

2.137

2219

-4

Signifikante enheder eller signifikante koncerner

Mindre signifikante enheder eller mindre signifikante
koncerner

5.

Proportionalitet for alle enheder under tilsyn: I henhold til artikel 8 i ECB's
forordning om tilsynsgebyrer vil det årlige beløb, som skal inddrives, være
relateret til enheden under tilsyns status, dvs. hvorvidt den anses for at være
signifikant eller mindre signifikant i overensstemmelse med SSM-forordningen,
og herved afspejle de forskellige grader af tilsynsmæssig kontrol, som kræves
af ECB for hver af de to kategorier af kreditinstitutter. De procentvise ændringer
i denne fordeling af omkostninger vises i følgende tabel:

Tabel 2
Tilsynsgebyrer – fordeling mellem signifikante og mindre signifikante institutter
Skønnet
indtægt fra
tilsynsgebyrer
2017

Faktisk
indtægt fra
tilsynsgebyrer
2016

Faktisk
indtægt fra
tilsynsgebyrer
2015

Faktisk
indtægt fra
tilsynsgebyrer
2014 1

Indledende
konsekvensanalyse

Gebyrer, der skal betales af
signifikante institutter eller
koncerner

92 pct.

88,6 pct.

88,6 pct.

85,5 pct.

85 pct.

Gebyrer, der skal betales af
mindre signifikante institutter eller
koncerner

8 pct.

11,4 pct.

11,4 pct.

14,5 pct.

15 pct.

6.

1

Rimelighed for små signifikante enheder under tilsyn: Da de tre største
kreditinstitutter i hver deltagende medlemsstat anses for signifikante, selv om
de er meget små, har ECB indført en særlig bestemmelse i artikel 10, stk. 6, for
signifikante institutter, hvis samlede aktiver ikke overstiger 10 mia. euro. De
drager fordel af en halvering af minimumsgebyrkomponenten, hvilket udgør en
gennemsnitlig besparelse på ca. 35 pct. af det årlige tilsynsgebyr for den
enkelte enhed under tilsyn. Denne foranstaltning har kun haft en marginal effekt

Hvad angår 2014, dækkede ECB omkostningerne i forbindelse med banktilsynet med tilsynsgebyrer fra
og med november 2014, hvor tilsynsopgaverne blev overdraget til ECB.
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på fordelingen af omkostninger på de øvrige enheder i kategorien af signifikante
institutter, samtidig med at den sikrer, at det årlige tilsynsgebyr, som opkræves
af alle de pågældende banker eller bankkoncerner, er rimeligt.
7.

Der tages højde for ændringer i enheder under tilsyns situation: I artikel 7 i
ECB's forordning fastsættes regler, som sikrer, at hver enkelt enhed under tilsyn
kun er forpligtet til at betale gebyr i) for den del af året, hvor den var under
tilsyn, og ii) som afspejler dens tilsynsmæssige status, dvs. om den anses for
signifikant eller mindre signifikant. Disse bestemmelser bidrager til at sikre, at
de foranstaltninger, som gælder for enheder under tilsyn, fortsat er rimelige og
proportionelle, og gør det nemmere at fordele omkostningerne på enheder
inden for den samme kategori. Nedenstående tabel viser antallet af afgørelser
om tilsynsgebyrer, hvor bestemmelserne i artikel 7 blev anvendt, i de to første
tilsynsgebyrperioder. 2

Tabel 3
Antal ændringer i henhold til artikel 7
Årlig gebyrperiode 2016

Årlig gebyrperiode 2015

Senere tilsynsbelagte institutter

19

37

Bortfald/fusioner

155

113

1

3

Ændringer i tilsynsmæssig status

8.

Notifikation af gebyrmeddelelser: ECB har implementeret en
omkostningseffektiv løsning i realtid til offentliggørelsen af gebyrfaktorer (artikel
10) og elektronisk udsendelse af gebyrmeddelelser (artikel 13). På nuværende
tidspunkt er det kun 0,01 pct. af gebyrdebitorerne, som ikke anvender ECB's
portal. Standardkorrespondancen om tilsynsgebyrerne, herunder
gebyrmeddelelser, er på engelsk, idet der altid leveres en oversættelse på et
hvilket som helst officielt sprog i de medlemslande, der deltager i SSM.

9.

Rente ved for sen betaling: I artikel 14 i ECB's forordning om tilsynsgebyrer
defineres renten på for sen betaling som renten for ECB's primære
markedsoperationer plus 8 procentpoint. Inddrivelsessatsen for det årlige
tilsynsgebyr er næsten 100 pct., og næsten to tredjedele af gebyrdebitorerne
vælger at betale ved direkte debitering. I de to første tilsynsperioder blev der
modtaget et samlet rentebeløb på 0,07 mio. euro. ECB udstedte 77 rentepåkrav
på et gennemsnitligt tilgodehavende på 945 euro 3. Som fastsat i artikel 5 i
ECB's forordning om tilsynsgebyrer reducerer de renter, ECB modtager i denne
forbindelse, de årlige omkostninger, som opkræves fra enhederne under tilsyn i
den næste gebyrperiode.

2

Alle ændringer i henhold til artikel 7 vedrører tilfælde, hvor der opstår en ændring i gebyrperioden. I
disse tilfælde er der dannet nye enheder under tilsyn, eller enheder er ophørt, og de er således kun
under tilsyn i en del af gebyrperioden (mindre end 12 måneder), og enhedernes tilsynsmæssige status
ændres, således at enheden i en del af gebyrperioden er et mindre signifikant institut og i resten af
perioden et signifikant institut eller omvendt.

3

ECB har modtaget renter til en samlet værdi af 823 euro fra enheder under tilsyn, selv om de ikke er
blevet faktureret af ECB. Værdien af denne frivillige rentebetaling er indregnet i den samlede værdi af
renter.
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2.2

Kriterier, som vil blive anvendt til at understøtte analysen
Ved behandlingen af høringssvarene vil ECB foretage en analyse af de relevante
omkostninger og fordele under hensyntagen til følgende faktorer:
(a)

Opfyldelse af retlige krav: Med indførelsen af gebyrordningerne
gennemførte ECB de bestemmelser i SSM-forordningen, som opstiller de
primære parametre for det årlige tilsynsgebyr. I denne forbindelse skal det
også fremover sikres, at SSM-forordningen og andre relevante EU-retlige
bestemmelser, ECB-forordninger og -afgørelser samt tilsynsstandarder
overholdes.

(b)

Gebyrfordelingens effekt: Under vurderingen af de potentielle
foranstaltninger skal der især tages hensyn til to faktorer: i) antallet af
enheder under tilsyn, som påvirkes direkte af den bestemmelse, der
analyseres, og ii) virkningen på fordelingen af omkostninger på andre
enheder inden for samme kategori.

(c)

Den administrative virkning for enheder under tilsyn: Der vil blive taget
hensyn til omkostninger som følge af en eventuel yderligere administrativ
byrde for enhederne under tilsyn og nødvendigheden af at undgå unødig
dobbeltrapportering af data.

(d)

Begrænsning af det årlige gebyrs volatilitet: For at minimere uventede
udsving i det årlige tilsynsgebyr vil det blive vurderet, hvorvidt enhederne
under tilsyn er sikret stabilitet.

(e)

Økonomiske omkostninger skal indregnes i tilsynsgebyret: Det yderligere
arbejde, som kræves af ECB i forbindelse med implementeringen og
opretholdelsen af ordningen med det årlige tilsynsgebyr, vil blive anset for
yderligere omkostninger, der skal indregnes i det samlede beløb, som skal
opkræves fra enhederne under tilsyn.
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31.10.2014

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 311/23

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014
af 22. oktober 2014
om tilsynsgebyrer
(ECB/2014/41)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver
til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 4,
stk. 3, andet afsnit, artikel 30 og artikel 33, stk. 2, andet afsnit,
under henvisning til den offentlige høring og den analyse, som er foretaget i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, i
forordning (EU) nr. 1024/2013, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Forordning (EU) nr. 1024/2013 etablerer Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism, SSM),
som omfatter Den Europæiske Centralbank (ECB) og de kompetente nationale myndigheder.

(2)

I henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 er ECB ansvarlig for SSM's effektive og konsekvente virkemåde for
alle kreditinstitutter, finansielle holdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i alle euroområdets
medlemsstater samt i medlemsstater uden for euroområdet, som indgår et tæt samarbejde med ECB. De regler og
procedurer, der gælder for samarbejdet mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder inden for SSM og
med de udpegede nationale myndigheder, er fastsat i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014
(ECB/2014/17) (2).

(3)

I henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1024/2013 skal ECB opkræve et årligt tilsynsgebyr af kreditinsti
tutter, der er etableret i de deltagende medlemsstater, og filialer, som et kreditinstitut, der er etableret i en ikkedel
tagende medlemsstat, har etableret i en deltagende medlemsstat. De gebyrer, som ECB opkræver, skal dække, men
må ikke overstige, de udgifter, som ECB afholder i forbindelse med de opgaver, som overdrages til den i henhold
til artikel 4-6 i forordning (EU) nr. 1024/2013.

(4)

Det årlige tilsynsgebyr bør bestå af et beløb, som betales årligt af alle kreditinstitutter, der er etableret i de delta
gende medlemsstater, og filialer, som et kreditinstitut, der er etableret i en ikkedeltagende medlemsstat, har etab
leret i en deltagende medlemsstat, og som er omfattet af SSM's tilsyn.

(5)

Inden for SSM fordeles tilsynsansvaret mellem ECB og de enkelte kompetente nationale myndigheder på grundlag
af enhederne under tilsyns signifikans.

(6)

ECB har kompetence til at føre direkte tilsyn med signifikante kreditinstitutter, finansielle holdingselskaber, blan
dede finansielle holdingselskaber, der er etableret i deltagende medlemsstater, og filialer i deltagende medlems
stater af signifikante kreditinstitutter, der er etableret i ikkedeltagende medlemsstater.

(7)

ECB overvåger ligeledes virkemåden for SSM, som omfatter alle kreditinstitutter, uanset om de er signifikante eller
mindre signifikante. ECB har enekompetence vedrørende alle kreditinstitutter, der er etableret i de deltagende
medlemsstater, til at meddele enheder tilladelse til at drive virksomhed som kreditinstitut, til at inddrage tilladelser
og til at vurdere erhvervelser og afhændelser af kvalificerede andele.

(8)

De kompetente nationale myndigheder er ansvarlige for det direkte tilsyn med mindre signifikante enheder under
tilsyn, uden at dette indskrænker ECB's beføjelser til at foretage direkte tilsyn i særlige tilfælde, hvor dette er
nødvendigt af hensyn til den konsekvente anvendelse af høje tilsynsstandarder. Denne fordeling af tilsynsansvaret
inden for SSM og de udgifter, som ECB afholder i forbindelse hermed, tages i betragtning ved fordelingen af det
beløb, der skal dækkes ind via tilsynsgebyrer, mellem kategorierne af signifikante enheder under tilsyn og mindre
signifikante enheder under tilsyn.

(1) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.
(2) Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for
Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nati
onale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).
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(9)

I henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 skal ECB ved forordninger og afgørelser offentlig
gøre de detaljerede operationelle ordninger for gennemførelsen af de opgaver, som overdrages til den ved forord
ning (EU) nr. 1024/2013.

(10)

I henhold til artikel 30, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013 skal gebyrerne baseres på objektive kriterier i
relation til det berørte kreditinstituts betydning og risikoprofil, herunder dets risikovægtede aktiver.

(11)

Gebyrerne beregnes på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater. Det betyder, at hvis
kreditinstitutter udgør en del af en koncern under tilsyn, der er etableret i en deltagende medlemsstat, skal der
beregnes og betales ét gebyr på koncernniveau.

(12)

I forbindelse med beregning af det årlige tilsynsgebyr tages der ikke højde for datterselskaber, som er etableret i
ikkedeltagende medlemsstater. I denne henseende og for at bestemme de relevante gebyrfaktorer for en koncern
under tilsyn, bør delkonsoliderede data for alle datterselskaber og operationer, der kontrolleres af moderselskabet
i de deltagende medlemsstater, tilvejebringes. Omkostningerne i forbindelse med at tilvejebringe sådanne delkon
soliderede data kan dog være høje, og enhederne under tilsyn bør derfor kunne vælge et gebyr, der er beregnet på
grundlag af data, som er tilvejebragt på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater, herunder
datterselskaber, der er etableret i ikkedeltagende medlemsstater, selv om dette medfører et højere gebyr.

(13)

De institutter, der henvises til i artikel 2, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (1) er
undtaget fra de tilsynsopgaver, der overdrages til ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013, og ECB
opkræver derfor ikke et gebyr af dem.

(14)

En forordning har almen gyldighed, er bindende i alle enkeltheder og umiddelbart gældende i alle euroområdets
medlemsstater. Det er således det mest hensigtsmæssige retlige instrument til fastlæggelse af de praktiske retnings
linjer for gennemførelsen af artikel 30 i forordning (EU) nr. 1024/2013.

(15)

I overensstemmelse med artikel 30, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1024/2013 berører denne forordning ikke de
kompetente nationale myndigheders ret til at opkræve gebyrer i henhold til national lovgivning, eller i det omfang
tilsynsopgaver ikke er blevet overdraget til ECB, eller i forbindelse med omkostningerne for at samarbejde med og
bistå ECB, eller til at handle på dens instrukser i overensstemmelse med relevant EU-ret og under forbehold af
ordninger til gennemførelse af forordning (EU) nr. 1024/2013, herunder artikel 6 og 12 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

DEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde
1.

Denne forordning fastsætter:

a) ordningerne til beregning af den samlede størrelse af de årlige tilsynsgebyrer, som skal opkræves i forbindelse med
enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn
b) metoden til og kriterierne for beregningen af det årlige tilsynsgebyr, som skal bæres af hver enkelt enhed under tilsyn
og koncern under tilsyn
c) proceduren for ECB's inddrivelse af de årlige tilsynsgebyrer.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn
med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og
2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).
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2.
Den samlede størrelse af de årlige tilsynsgebyrer omfatter det årlige tilsynsgebyr for hver enkelt signifikant enhed
under tilsyn eller koncern under tilsyn og hver enkelt mindre signifikant enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn
og beregnes af ECB på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater.

Artikel 2
Definitioner
I denne forordning finder de i forordning (EU) nr. 1024/2013 og forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) fastsatte
definitioner anvendelse, medmindre andet fremgår, sammen med følgende definitioner:
1) »årligt tilsynsgebyr« (»annual supervisory fee«): det gebyr, som skal betales for hver enkelt enhed under tilsyn og
koncern under tilsyn, og som beregnes efter de ordninger, der er fastsat i artikel 10, stk. 6
2) »årlige omkostninger« (»annual costs«): det beløb, som ECB skal have dækket ind via de årlige tilsynsgebyrer for en
specifik gebyrperiode, og som fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5
3) »gebyrdebitor« (»fee debtor«): det gebyrbetalende kreditinstitut eller den gebyrbetalende filial, som defineret i over
ensstemmelse med artikel 4, og til hvilket eller hvilken gebyrmeddelelsen stiles
4) »gebyrfaktorer« (»fee factors«): de data vedrørende en enhed under tilsyn eller en koncern under tilsyn, der er defi
neret i artikel 10, stk. 3, litra a), som anvendes til at beregne det årlige tilsynsgebyr
5) »gebyrmeddelelse« (»fee notice«): en meddelelse, som udstedes til den relevante gebyrdebitor, der anfører det årlige
tilsynsgebyr, som gebyrdebitor skal betale i overensstemmelse med denne forordning
6) »gebyrbetalende kreditinstitut« (»fee-paying credit institution«): et kreditinstitut, der er etableret i en deltagende
medlemsstat
7) »gebyrbetalende filial« (»fee-paying branch«): en filial etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, der er
etableret i en ikkedeltagende medlemsstat
8) »gebyrperiode« (»fee period«): et kalenderår
9) »første gebyrperiode« (»first fee period«): perioden fra den dato, hvor ECB overtager de opgaver, som den har fået
overdraget ved forordning (EU) nr. 1024/2013, til udgangen af det kalenderår, hvor ECB overtager disse opgaver
10) »koncern af gebyrbetalende enheder« (»group of fee-paying entities«): i) en koncern under tilsyn og ii) et antal gebyr
betalende filialer, der antages at udgøre én filial i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3
11) »medlemsstat« (»Member State«): en EU-medlemsstat
12) »samlede aktiver (total assets)«: den samlede værdier af aktiver som fastsat i overensstemmelse med artikel 51 i
forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). For så vidt angår en koncern af gebyrbetalende enheder omfatter de
samlede aktiver ikke datterselskaber, der er etableret i ikkedeltagende medlemsstater og tredjelande
13) »samlet risikoeksponering« (»total risk exposure«): vedrørende en koncern af gebyrbetalende enheder og et gebyrbe
talende kreditinstitut, som ikke er en del af en koncern af gebyrbetalende enheder, det beløb, som fastsættes på det
højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater, og som beregnes ifølge artikel 92, stk. 3, i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (1).

Artikel 3
Generel forpligtelse til at betale det årlige tilsynsgebyr
1.
ECB opkræver et årligt tilsynsgebyr af hver enhed under tilsyn og koncern under tilsyn vedrørende hver gebyrpe
riode.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investe
ringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
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2.
Det årlige gebyr for hver enhed under tilsyn og koncern under tilsyn specificeres i en gebyrmeddelelse udstedt til
gebyrdebitor og som skal betales af denne. Gebyrmeddelelsen samt alle meddelelser og al kommunikation fra ECB, for så
vidt angår tilsynsgebyrer, stiles til gebyrdebitor. Gebyrdebitor er ansvarlig for betaling af det årlige tilsynsgebyr.
3.
Hvis et kreditinstitut har etableret to eller flere gebyrbetalende filialer i den samme medlemsstat, anses de for at
være én filial. Hvis et kreditinstitut har flere gebyrbetalende filialer, der er etableret i forskellige deltagende medlemsstater,
anses de ikke for at være én filial.
4.
For så vidt angår denne forordning anses gebyrbetalende filialer for at være adskilt fra det samme kreditinstituts
datterselskaber, som er etableret i den samme deltagende medlemsstat.

Artikel 4
Gebyrdebitor
1.

Gebyrdebitoren, for så vidt angår det årlige tilsynsgebyr:

a) er det gebyrbetalende kreditinstitut, hvis der er tale om et gebyrbetalende kreditinstitut, som ikke er en del af en
koncern under tilsyn
b) er den gebyrbetalende filial, hvis der er tale om en gebyrbetalende filial, som ikke er knyttet sammen med en anden
gebyrbetalende filial
c) bestemmes i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2, hvis der er tale om en koncern af gebyrbetalende
enheder under tilsyn.
2.
Uanset de ordninger, som findes inden for en koncern af gebyrbetalende enheder, med hensyn til fordelingen af
omkostninger, behandles en koncern af gebyrbetalende enheder som én enhed. Hver koncern af gebyrbetalende enheder
skal udpege en gebyrdebitor for hele koncernen og meddele ECB gebyrdebitorens identitet. Gebyrdebitor skal være etab
leret i en deltagende medlemsstat. Denne meddelelse anses kun for at være gyldig, hvis:
a) den anfører navnene på alle enheder under tilsyn i den koncern, som meddelelsen omfatter
b) den er underskrevet på vegne af alle koncernens enheder under tilsyn
c) den er modtaget af ECB senest 1. juli hvert år, for at den kan tages i betragtning i forbindelse med udstedelsen af
gebyrmeddelelsen vedrørende den næstfølgende gebyrperiode.
Hvis ECB rettidigt har modtaget mere end én meddelelse pr. koncern af gebyrbetalende enheder, har den meddelelse
forrang, som ECB har modtaget tættest på, men inden, fristen for modtagelsen.
3.

Uanset stk. 2 forbeholder ECB sig ret til at bestemme gebyrdebitor.

DEL II
UDGIFTER OG OMKOSTNINGER

Artikel 5
Årlige omkostninger
1.
De årlige omkostninger danner grundlag for fastsættelsen af de årlige tilsynsgebyrer og dækkes ind via indbeta
lingen af disse årlige tilsynsgebyrer.
2.
Størrelsen af de årlige omkostninger bestemmes på grundlag af størrelsen af de årlige udgifter, som udgøres af de
udgifter, som ECB har afholdt i den relevante gebyrperiode, og som er direkte eller indirekte knyttet til dens tilsynsop
gaver.
Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer skal dække, men må ikke overstige, de udgifter, som ECB har afholdt i
forbindelse med dens tilsynsopgaver i den relevante gebyrperiode.
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Ved fastsættelsen af de årlige omkostninger tager ECB højde for:

a) størrelsen af gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives
b) modtagne rentebetalinger i overensstemmelse med artikel 14
c) modtagne eller tilbagebetalte beløb i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3.
Artikel 6
Estimering og fastsættelse af de årlige omkostninger
1.
Uden at dette berører ECB's rapporteringsforpligtelser i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013, beregner ECB
ved udgangen af hvert kalenderår de estimerede årlige omkostninger vedrørende gebyrperioden for det efterfølgende
kalenderår.
2.
Senest fire måneder efter udgangen af hver gebyrperiode bestemmer ECB de faktiske årlige omkostninger for denne
gebyrperiode.
3.
De estimerede årlige omkostninger og de faktiske årlige omkostninger danner grundlag for den i artikel 9, stk. 1,
omhandlede beregning af det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer.

DEL III
FASTSÆTTELSE AF DET ÅRLIGE TILSYNSGEBYR

Artikel 7
Nye enheder under tilsyn eller ændring af status
1.
Såfremt der kun føres tilsyn med en enhed under tilsyn eller en koncern under tilsyn i en del af gebyrperioden,
beregnes det årlige tilsynsgebyr i forhold til det antal hele måneder i gebyrperioden, hvor enheden under tilsyn eller
koncernen under tilsyn var under tilsyn.
2.
Såfremt en enhed under tilsyns eller en koncern under tilsyns status ændres fra signifikant til mindre signifikant
eller omvendt som følge af ECB's beslutning herom, beregnes det årlige tilsynsgebyr på grundlag af det antal måneder,
hvor enheden under tilsyn eller koncernen under tilsyn var en signifikant eller mindre signifikant enhed eller koncern
den sidste dag i måneden.
3.
Såfremt det opkrævede årlige tilsynsgebyr afviger fra det i overensstemmelse med stk. 1 eller 2 beregnede gebyr
beløb, foretager ECB en tilbagebetaling til gebyrdebitor eller udsteder en yderligere faktura til gebyrdebitor, som denne
skal betale.

Artikel 8
Fordeling af de årlige omkostninger mellem signifikante og mindre signifikante enheder under tilsyn
1.
Med henblik på beregningen af det årlige tilsynsgebyr, som skal betales for hver enkelt enhed under tilsyn og
koncern under tilsyn, deles de årlige omkostninger i to dele, én for hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner
under tilsyn, på følgende måde:
a) de årlige omkostninger, som skal dækkes via signifikante enheder under tilsyn
b) de årlige omkostninger, som skal dækkes via mindre signifikante enheder under tilsyn.
2.
Opdelingen af de årlige omkostninger i overensstemmelse med stk. 1 sker på grundlag af de omkostninger, der
vedrører ECB's relevante funktioner, som varetager det direkte tilsyn med signifikante enheder under tilsyn og det indi
rekte tilsyn med mindre signifikante enheder under tilsyn.
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Artikel 9
Opkrævning af beløb
1.

Det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer, som ECB opkræver, udgør summen af:

a) de estimerede årlige omkostninger for indeværende gebyrperiode på grundlag af det godkendte budget for gebyrpe
rioden
b) et eventuelt overskud eller underskud fra den foregående gebyrperiode, som bestemmes ved at trække de faktiske
årlige omkostninger vedrørende den foregående gebyrperiode fra estimatet af de årlige omkostninger, som er blevet
opkrævet i den foregående gebyrperiode.
2.
For hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn træffer ECB beslutning om det samlede beløb,
der skal opkræves via de årlige tilsynsgebyrer, og som offentliggøres på dets websted senest den 30. april i den relevante
gebyrperiode.
Artikel 10
Det årlige tilsynsgebyr som skal betales vedrørende enheder under tilsyn eller koncerner under tilsyn
1.
Det årlige tilsynsgebyr, som skal betales vedrørende hver signifikant enhed under tilsyn eller signifikant koncern
under tilsyn, bestemmes ved at fordele beløbet, der skal opkræves fra hver kategori af signifikante enheder under tilsyn
og signifikante koncerner under tilsyn, på de individuelle signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner
under tilsyn på grundlag af deres gebyrfaktorer.
2.
Det årlige tilsynsgebyr, som skal betales vedrørende hver mindre signifikant enhed under tilsyn eller mindre signifi
kant koncern under tilsyn, bestemmes ved at fordele beløbet, der skal opkræves fra hver kategori af mindre signifikante
enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn, på de individuelle mindre signifikante enheder under
tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn på grundlag af deres gebyrfaktorer.
3.

Gebyrfaktorerne på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater beregnes på følgende grundlag:

a) De gebyrfaktorer, som anvendes til at bestemme det årlige tilsynsgebyr, der skal betales vedrørende hver enkelt enhed
under tilsyn eller koncern under tilsyn, er størrelsen på referencedatoen af:
i) de samlede aktiver
ii) den samlede risikoeksponering. For så vidt angår en gebyrbetalende filial antages den samlede risikoeksponering at
være nul.
b) Dataene vedrørende gebyrfaktorerne bestemmes og indsamles i henhold til en ECB-afgørelse, der fastsætter den
anvendelige metode og de anvendelige procedurer. Denne afgørelse offentliggøres på ECB's websted.
c) Med henblik på beregning af gebyrfaktorerne bør koncernerne under tilsyn som hovedregel undtage aktiver, der
tilhører datterselskaber med hjemsted i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande. Koncerner under tilsyn kan
beslutte ikke at undtage sådanne aktiver fra bestemmelsen af gebyrfaktorerne.
d) For så vidt angår enheder under tilsyn eller koncerner under tilsyn, der klassificeres som mindre signifikante i
henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013, må gebyrfaktoren ikke overskride 30 mia. EUR.
e) Den relative vægtning af gebyrfaktorerne er:
i) samlede aktiver: 50 %
ii) samlet risikoeksponering: 50 %.
4.
Gebyrdebitorerne indberetter gebyrfaktorerne med referencedatoen 31. december i det foregående år og forelægger
de relevante kompetente nationale myndigheder de krævede data med henblik på ECB's beregning af de årlige tilsynsge
byrer inden arbejdstids ophør den 1. juli året efter ovennævnte referencedato eller den næste bankdag, hvis den 1. juli
ikke er en bankdag. Hvis enhederne under tilsyn udarbejder deres årsregnskab med udgangspunkt i en afslutning af regn
skabsåret, der afviger fra kalenderåret, kan gebyrdebitorerne indberette gebyrfaktorer med en referencedato for deres
afslutning af regnskabsåret. De kompetente nationale myndigheder skal forelægge disse data for ECB i overensstemmelse
med procedurer, som fastsættes af ECB. Summen af alle gebyrdebitorers samlede aktiver og summen af alle gebyrdebito
rers samlede risikoeksponering offentliggøres straks på ECB's websted.
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5.
Såfremt en gebyrdebitor ikke indberetter gebyrfaktorerne, bestemmer ECB gebyrfaktorerne i overensstemmelse med
den metodologi, der fastsættes i ECB-afgørelsen. Manglende indberetning af gebyrfaktorerne i henhold til denne artikels
stykke 4 anses for at være en overtrædelse af denne forordning.
6.

Det årlige tilsynsgebyr, der skal betales af hver gebyrdebitor, beregnes efter nedenstående metode.

a) Det årlige tilsynsgebyr er summen af minimumsgebyrkomponenten og den variable gebyrkomponent.
b) Minimumsgebyrkomponenten beregnes som en fast procentdel af den samlede størrelse af de årlige tilsynsgebyrer for
hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, jf. artikel 8 og 9. For kategorien signifikante enheder
under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn er den faste procentdel 10 %. Beløbet fordeles ligeligt mellem alle
gebyrdebitorer. For signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn med samlede aktiver, som
ikke overstiger 10 mia. EUR, halveres minimumsgebyrkomponenten. For kategorien mindre signifikante enheder
under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn er den faste procentdel 10 %. Dette beløb fordeles ligeligt
mellem alle gebyrdebitorer. Minimumsgebyrkomponenten udgør den nedre grænse for det årlige tilsynsgebyr pr.
gebyrdebitor.
c) Den variable gebyrkomponent er differensen mellem den samlede størrelse af de årlige tilsynsgebyrer for hver kategori
af enheder under tilsyn, jf. artikel 8 og 9, og minimumsgebyrkomponenten i samme kategori. Den variable gebyr
komponent fordeles på de enkelte gebyrdebitorer i hver kategori i forhold til hver enkelt gebyrdebitors andel i
summen af alle gebyrdebitorers vægtede gebyrfaktorer som fastsat ifølge stk. 3.
På grundlag af den beregning, der udføres i overensstemmelse med de foregående stykker, og de gebyrfaktorer, der indbe
rettes i overensstemmelse med denne artikels stk. 4, træffer ECB beslutning om det årlige tilsynsgebyr, som hver gebyrde
bitor skal betale. Det årlige tilsynsgebyr, som skal betales, meddeles til gebyrdebitoren via gebyrmeddelelsen.

DEL IV
SAMARBEJDE MED KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

Artikel 11
Samarbejde med kompetente nationale myndigheder
1.
ECB tager kontakt til de kompetente nationale myndigheder, før den træffer afgørelse om gebyrernes endelige stør
relse, for at sikre, at tilsynet er omkostningseffektivt og rimeligt for alle berørte kreditinstitutter og filialer. Med henblik
herpå udvikler og implementerer ECB en passende kommunikationskanal i samarbejde med de kompetente nationale
myndigheder.
2.

De kompetente nationale myndigheder skal bistå ECB i opkrævningen af gebyrer, hvis ECB anmoder herom.

3.
For så vidt angår kreditinstitutter i en deltagende medlemsstat uden for euroområdet, hvis tætte samarbejde med
ECB hverken er suspenderet eller afsluttet, udsteder ECB instrukser til den kompetente nationale myndighed i denne
medlemsstat vedrørende indsamlingen af gebyrfaktorer og fakturering af det årlige tilsynsgebyr.

DEL V
FAKTURERING

Artikel 12
Gebyrmeddelelse
1.

ECB udsteder en årlig gebyrmeddelelse til hver enkelt gebyrdebitor.

2.
I gebyrmeddelelsen anføres det, hvordan det årlige tilsynsgebyr skal betales. Gebyrdebitor skal overholde de i gebyr
meddelelsen anførte krav med hensyn til betalingen af det årlige tilsynsgebyr.
3.
Gebyrdebitor skal betale det ifølge gebyrmeddelelsen skyldige beløb senest 35 dage efter datoen for udstedelsen af
gebyrmeddelelsen.
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Artikel 13
Notifikation af gebyrmeddelelsen
1.
Gebyrdebitor er ansvarlig for at have opdaterede kontaktoplysninger til brug for modtagelse af gebyrmeddelelsen
og fremsender alle ændringer i kontaktoplysningerne til ECB (dvs. navn, funktion, organisatorisk enhed, adresse, e-maila
dresse, telefonnummer, faxnummer). Gebyrdebitor fremsender alle ændringer i kontaktoplysningerne til ECB senest 1. juli
i hver gebyrperiode. Disse kontaktoplysninger skal henvise til en fysisk person eller helst til en funktion inden for gebyr
debitorens organisation.
2.
ECB notificerer gebyrmeddelelsen på en af følgende måder: a) elektronisk eller med et lignende kommunikations
middel, b) pr. fax, c) med ekspres kurertjeneste, d) ved anbefalet brev med en form for kvittering for modtagelse, e) ved
forkyndelse eller personlig levering. Gebyrmeddelelsen er gyldig uden underskrift.

Artikel 14
Renter ved manglende betaling
Uden at dette berører andre sanktionsmuligheder, som ECB måtte råde over, pålægges der ved delvis betaling, manglende
betaling eller manglende overholdelse af betalingsbetingelserne, der er fastsat i gebyrmeddelelsen, dagsrenter på det
udestående beløb af det årlige tilsynsgebyr der udgør renten for ECB's primære markedsoperationer plus 8 procentpoint
fra forfaldsdatoen.

DEL VI
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15
Sanktioner
Ved overtrædelse af denne forordning kan ECB pålægge enheder under tilsyn sanktioner i henhold til Rådets forordning
(EF) nr. 2532/98 (1) suppleret af forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

Artikel 16
Overgangsbestemmelser
1.

Gebyrmeddelelsen for den første gebyrperiode udstedes sammen med gebyrmeddelelsen for gebyrperioden 2015.

2.
For at ECB kan begynde at opkræve det årlige tilsynsgebyr, skal hver koncern af gebyrbetalende enheder udpege en
gebyrdebitor for koncernen og meddele ECB gebyrdebitorens identitet senest 31. december 2014 i overensstemmelse
med artikel 4, stk. 2.
3.

Gebyrdebitor fremsender de i artikel 13, stk. 1, nævnte data første gang senest 1. marts 2015.

Artikel 17
Rapportering og gennemgang
1.
I henhold til artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 forelægger ECB hvert år Europa-Parlamentet, Rådet
for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Eurogruppen en rapport om den forventede udvikling i tilsynsge
byrernes struktur og størrelse.
2.
ECB foretager senest 2017 en gennemgang af denne forordning, navnlig med hensyn til metoden til og kriterierne
for beregningen af de årlige tilsynsgebyrer, som ECB skal opkræve af hver enkelt enhed og koncern under tilsyn.
(1) Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner
(EFT L 318 af 27.11.1998, s. 4).
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Artikel 18
Ikrafttrædelse
Denne forordning træder i kraft på dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemssta
terne i overensstemmelse med traktaterne.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 22. oktober 2014.
For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI
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