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Johdanto 

Tässä kuulemisasiakirjassa esitetään yhteenveto vastauksista, jotka saatiin EKP:n 
valvontamaksuasetuksen1 uudelleentarkastelusta järjestetyn julkisen kuulemisen 
yhteydessä vuonna 2017, sekä arvio niistä. Lisäksi asiakirjassa käydään läpi 
muutokset, joita EKP vastausten pohjalta ehdottaa asetukseen, ja käynnistetään 
uusi kuuleminen näistä muutosehdotuksista.  

Muutosehdotukset koskevat vain EKP:n valvontamaksujärjestelyjä. Kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten valvontamaksujärjestelyt eivät kuulu muutosten piiriin, 
kuten ei myöskään YVM-asetus2 eikä muu EKP:n perimän vuosittaisen 
valvontamaksun yleisempi säädösperusta. Tätä kuulemisasiakirjaa ei pidä tulkita 
EKP:n kannanotoksi, eikä se ole oikeudellisesti velvoittava.  

Kommentteja pyydetään vain kuulemisasiakirjan osasta 5, joka sisältää itse 
asetusluonnoksen EKP:n valvontamaksuasetuksen muuttamisesta. 

1  Euroopan keskuspankin asetus (EU) No 1163/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, 
valvontamaksuista (EKP/2014/41) (EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23). 

2  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten 
vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan 
keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63). 
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1 Muutosten ala ja perusteet 

1. YVM-asetuksen artiklassa 30 edellytetään, että ”EKP perii vuosittaisen
valvontamaksun osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneilta luottolaitoksilta ja
sivuliikkeiltä, jotka osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet
luottolaitokset ovat perustaneet osallistuviin jäsenvaltioihin”.

2. Kultakin valvottavalta yhteisöltä perittävän maksun määrä lasketaan EKP:n
valvontamaksuasetuksessa määrittämien järjestelyjen mukaisesti.

3. Valvontamaksuasetuksen artiklan 17 nojalla EKP:n oli tarkasteltava asetusta
uudelleen vuoteen 2017 mennessä erityisesti kultakin valvottavalta yhteisöltä ja
ryhmittymältä perittävän vuosittaisen valvontamaksun laskennassa käytettävien
kriteerien ja metodologian osalta. EKP käynnisti 2.6.2017 julkisen kuulemisen,
jonka tavoitteena oli kerätä asetuksesta palautetta parantamismahdollisuuksien
arviointia varten. Vastausaikaa oli 20.7.2017 saakka.

4. Uudelleentarkastelussa keskityttiin kultakin valvottavalta yhteisöltä ja
ryhmittymältä perittävän vuosittaisen valvontamaksun laskennassa käytettäviin
kriteereihin ja menetelmiin. Valvontatehtävien hoitamisesta EKP:lle aiheutuvien
kustannusten määrittämistä koskevat yleissäännökset eivät sitä vastoin kuulu
valvontamaksuasetuksen uudelleentarkastelun piiriin, sillä kustannusten
määrittämisestä säädetään yleistasolla YVM-asetuksen artiklan 30 kohdassa 1.

5. Vastausajan päätyttyä EKP analysoi kaikki kuulemisessa saadut kommentit.
Tässä asiakirjassa esitetään arvio saaduista vastauksista. Kunkin aiheen
kohdalla vastauksista esitetään ennen arviota myös lyhyt tiivistelmä. Viittaukset
valvontamaksuasetuksen artikloihin perustuvat selkeyden vuoksi nykyiseen
asetukseen.

6. EKP otti muutosasetuksen laadinnassa ja menettelyjen tarkistamisessa
huomioon myös kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta valvontaelimen ja
muiden vakiintuneiden foorumien välityksellä saadun palautteen.

7. Kommenttien sisäisen analyysin pohjalta kävi ilmeiseksi, että
valvontamaksuasetusta olisi hyödyllistä myös täsmentää. Täsmennykset eivät
muuta asetuksen varsinaista asiasisältöä mutta selventävät sitä.

8. Valvontamaksun laskentamenetelmiä ja -kriteerejä pidettiin yleisesti
tarkoituksenmukaisina, mutta myös joitakin muutoksia esitettiin.
Muutosesitysten ja kustannus-hyötyanalyysin pohjalta EKP ehdottaakin
asetukseen menetelmämuutoksia. Ne käydään läpi osassa 3. Itse
muutosasetusluonnos on osassa 5. Tällä asiakirjalla käynnistetään julkinen
kuuleminen osassa 5 esitetyistä muutosehdotuksista.

9. Muutettua asetusta on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran kauden 2020
valvontamaksujen laskennassa. Vuoden 2019 valvontamaksujen laskennassa
EKP noudattaa nykyisiä menetelmiä ja menettelyjä.
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10. Osassa 4 käydään läpi sellaiset laskentamenettelyjen käytännön toteutukseen
liittyvät muutokset, jotka eivät edellytä itse menetelmien tai asetuksen
muuttamista. EKP toteuttaa hyväksytyt muutokset porrastetusti siten, että
muutokset tulevat voimaan useamman peräkkäisen valvontamaksukauden
aikana.
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2 Yhteenveto vastauksista 

2.1 Tiivistelmä 

11. Julkiseen kuulemiseen saatiin 2.6. ja 20.7.2017 välisenä aikana kaikkiaan
13 vastausta, jotka sisälsivät yhteensä 73 kommenttia. Vastauksia ja
kommentteja saatiin siis merkittävästi vähemmän kuin alkuperäisestä
asetuksesta vuonna 2014 järjestetyn kuulemismenettelyn yhteydessä.
Vastauksia saatiin kahdeksalta pankkialan järjestöltä, neljältä valvottavalta
laitokselta tai ryhmittymältä ja yhdeltä muulta markkinaosapuolelta.
Kommenttien joukossa oli myös sellaisia, jotka koskivat EKP:lle
valvontatehtävistä aiheutuvien kulujen määrittämistä koskevia yleissäännöksiä,
vaikka ne eivät kuuluneetkaan kuulemisen piiriin.

12. Niiden vastaajien kommentit, jotka antoivat luvan julkaista vastauksensa, ovat
saatavilla EKP:n pankkivalvontasivuilla.

2.2 Kustannus-hyötyanalyysissa käytetyt kriteerit 

13. Kustannus-hyötyanalyysi tehtiin vuosien 2016, 2017 ja 2018
valvontamaksutietojen pohjalta. Esitetyt arviot perustuvat vuoden 2018
tietoihin ja ovat sidoksissa 1) perittävien valvontamaksujen kokonaismäärään,
2) valvontamaksuvelvollisten määrään, 3) kokonaisvarojen ja kokonaisriskin
yhteenlaskettuun määrään sekä 4) kunkin yhteisön omiin
valvontamaksutekijöihin, ja näiden elementtien muutokset vaikuttavat myös
arvioihin.

14. Arviointikriteerit:

(a) Lainsäädännön vaatimukset: EKP:n valvontamaksujärjestelyt on laadittu
noudattaen YVM-asetusta, johon on kirjattu tärkeimmät vuosittaisia
valvontamaksuja ohjaavat vaatimukset. On varmistettava, että YVM-
asetuksen ja muun asiaankuuluvan EU-lainsäädännön vaatimukset
täyttyvät muutosten jälkeenkin.

(b) Maksujen kohdentamisen vaikutus: Mahdollisia toimia arvioitaessa
otettiin huomioon erityisesti, 1) kuinka suureen määrään valvottavia
yhteisöjä ja ryhmittymiä toimi vaikuttaisi suoraan ja 2) miten se vaikuttaisi
kulujen jakautumiseen samaan luokkaan kuuluvien yhteisöjen kesken.

(c) Hallinnollinen vaikutus: Valvottaville yhteisöille mahdollisesti aiheutuvan
hallinnollisen lisätyön kulut otettiin huomioon. Lisäksi pyrittiin välttämään
tarpeetonta päällekkäistä tiedonkeruuta.

(d) Valvontamaksun vaihtelun pitäminen mahdollisimman vähäisenä:
Arvioinnissa otettiin huomioon tarve pitää valvottavien yhteisöjen ja

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/fees_201706.fi.html
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ryhmittymien valvontamaksut vakaina. Tavoitteena oli minimoida 
vuosittaisten valvontamaksujen odottamattomat vaihtelut.  

(e) EKP:lle aiheutuvat kulut: Arvioinnissa otettiin kuluina huomioon lisätyö,
joka EKP:lle aiheutuu vuosittaisten valvontamaksujärjestelyjen
toteutuksesta ja ylläpidosta, sillä EKP:lle aiheutuvat lisäkustannukset
kasvattavat perittäviä valvontamaksuja.

2.3 Tärkeimmät muutokset valvontamaksujärjestelyihin 

15. EKP analysoi kommenteissa ehdotettujen muutosten toteuttamisesta
odotettavasti aiheutuvat kustannukset ja hyödyt edellä mainittujen,
vuoden 2017 julkisen kuulemisen pohjana toimineessa kuulemisasiakirjassa
esitettyjen arviointikriteerien perusteella. Asetukseen esitettävät muutokset
pohjautuvat kustannus-hyötyanalyysin tuloksiin. Niillä korjataan
valvontamaksujärjestelyjen yksityiskohtia vaarantamatta keskeisten selkeys-,
oikeudenmukaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista.

16. Kuulemisen pohjalta EKP on jo tehnyt pankkivalvontasivujensa
valvontamaksuosioon helposti toteutettavia parannuksia, joiden avulla
valvottavat yhteisöt ja ryhmittymät 1) pystyvät tarkemmin arvioimaan
maksettavakseen tulevan valvontamaksun suuruuden ja 2) saavat tarkemman
kuvan vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän laskennasta ja
jakautumisesta merkittävien ja vähemmän merkittävien laitosten kesken.

17. Ehdotetut muutokset käydään seuraavassa läpi tiivistetysti pääteemoittain.

18. Valvontamaksujen periminen jälkikäteen: Muutoksen myötä
valvontamaksuja ei enää peritä arvioitujen valvontakulujen perusteella, vaan
valvontamaksut lasketaan yhteisen pankkivalvonnan toteutuneiden vuosikulujen
pohjalta ja vasta valvontamaksukauden päätyttyä. Muutoksesta ei aiheudu
valvontamaksuvelvollisille ylimääräisiä kustannuksia. Muutoksen hyötynä on,
että 1) arvioitujen ja toteutuneiden valvontakulujen erotuksesta seuraavalle
vuodelle siirtyvät lisämaksut ja maksuhyvitykset poistuvat, ja 2) kriittiset
prosessit kuten valvontamaksutekijöitä koskevien huomautusten esittäminen ja
valvontamaksujen maksaminen voidaan hoitaa suotuisampana ajankohtana.

19. Pienten vähemmän merkittävien laitosten vähimmäismaksukomponentin
kevennys: Ehdotuksena on keventää vähimmäismaksukomponenttia niiden
vähemmän merkittävien laitosten kohdalla, joiden taseen kokonaisvarat ovat
alle 500 miljoonaa euroa. Kevennys koskisi noin puolta vähemmän
merkittävistä laitoksista, ja sen suuruus olisi 7–50 %. Kevennyksen piiriin
kuulumattomien vähemmän merkittävien laitosten
vähimmäismaksukomponentti suurenisi hieman (noin 3 %).

20. Valvontatietojen erillisen raportoinnin lopettaminen: Ehdotuksena on, että
valvontamaksutietoja ei enää tarvitse ilmoittaa erikseen vaan EKP laskee
valvontamaksut muun raportoinnin yhteydessä saamiensa valvontatietojen

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees_201706/ssm.regulationonsupervisoryfees_draft.fi.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.fi.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.fi.html
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perusteella. Tietojen uudelleenkäytöstä odotetaan koituvan tehokkuussäästöjä 
yli 90 prosentille valvottavista yhteisöistä ja ryhmittymistä. 
Valvontamaksutekijöiden erillistä ilmoittamista edellytetään muutoksen jälkeen 
vain silloin, kun valvontamaksutekijöitä ei voida määrittää muiden 
valvontatietojen pohjalta. Raportointivaatimus koskee niitä valvottavia 
ryhmittymiä, jotka jättävät yhteiseen valvontamekanismiin osallistumattomissa 
jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöidensä varat 
valvontamaksutekijöidensä laskennan ulkopuolelle, ja niitä sivuliikkeitä, joiden 
ei asetuksen (EU) 2015/5343 nojalla tarvitse toimittaa valvontaan liittyviä 
rahoitustietoja.  

21. Valvontamaksuilmoituksen tiedoksiantokieli: EKP aikoo jatkossa antaa
valvottaville laitoksille ja ryhmittymille mahdollisuuden saada
valvontamaksuilmoitukset niiden sijoittautumisjäsenvaltion kielellä.
Kielivalikoiman laajentaminen kaikkiin EU:n virallisiin kieliin kasvattaa EKP:n
valvontakuluja, sillä se edellyttää erillisen prosessin luomista ja ylläpitoa, mutta
sen katsotaan hyödyttävän valvottavia laitoksia

22. Kevennys vaatimukseen sivuliikkeiden kokonaisvaroille hankittavasta
tilintarkastajan vahvistuksesta: Suurimmalle osalle valvontamaksuja
maksavista sivuliikkeistä (jotka muodostavat noin 6 % kaikista valvontamaksuja
maksavista yhteisöistä) velvollisuus hankkia tilintarkastajan vahvistus
kokonaisvaroille EKP:n valvontamaksun määrittämistä varten aiheuttaa
suhteettoman rasitteen suhteessa valvontamaksun määrään. Siksi
ehdotuksena on, että valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden ei jatkossa
enää tarvitse hankkia valvontamaksutekijöidensä vahvistukseksi lausuntoa
tilintarkastajalta, vaan johdon lausunto riittää.

3  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan 
liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13) (EUVL L 86, 31.3.2015, s. 13). 
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3 Asetukseen ehdotetut muutokset 

23. Kuulemiseen saatujen vastausten pohjalta EKP ehdottaa valvontamaksujen
laskenta- ja perintämenetelmiin muutoksia, joissa on otettu huomioon
menetelmien käytöstä vuoden 2014 jälkeen saadut kokemukset,
valvontatietojen saatavuus sekä muutokset valvottavien laitosten ja
ryhmittymien joukossa. Muutoksia harkittaessa tavoitteena on ollut parantaa
oikeudenmukaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista kaikkien
valvottavien laitosten ja ryhmittymien kohdalla ja lisätä EKP:n
valvontamaksujärjestelyjen tehokkuutta ja avoimuutta.

24. Kommenttien sisäisen analyysin ja muutosten laadinnan yhteydessä kävi
ilmeiseksi, että valvontamaksuasetusta olisi hyödyllistä myös täsmentää.
Täsmennykset eivät muuta asetuksen varsinaista asiasisältöä mutta
selventävät sitä. Muutosluonnoksessa esimerkiksi asetuksen artiklat 5, 6 ja 9 on
yhdistetty, jotta vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän määrittämistä
koskeva artiklateksti olisi selkeämpi ja vähemmän toisteinen.

25. Valvontamaksuasetuksen artiklan 10 kohdan 3 alakohdassa b todetaan, että
EKP vahvistaa valvontamaksutekijöiden – eli kokonaisvarojen ja kokonaisriskin
– laskenta- ja keruumenetelmät ja -menettelyt ja julkistaa ne EKP:n
(pankkivalvonnan) verkkosivuilla. Itse asetuksessa säädetään vain tärkeimmistä
muuttujista, joiden pohjalta valvontamaksutekijät määritetään.
Valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä
sovellettavat menetelmät ja menettelyt määritetään tarkemmin EKP:n ns.
valvontamaksutekijäpäätöksessä4.

26. EKP muuttaa valvontamaksutekijäpäätöstä siten, että siinä otetaan huomioon
valvontamaksuasetukseen tehdyt muutokset. Muutettu
valvontamaksutekijäpäätös on tarkoitus hyväksyä yhdessä muutetun
valvontamaksuasetuksen kanssa.

3.1 Valvontamaksujen periminen jälkikäteen EKP:n tilikauden 
päätyttyä 

27. Kommenttien sisäisen analyysin perusteella EKP ehdottaa, että valvontamaksut
peritään vasta jälkikäteen eli kun valvontamaksukautena oleva tilikausi on
päättynyt ja EKP:lle aiheutuneet valvontakulut ovat tiedossa. Käytäntöä
noudatetaan jo eräissä euroalueen maissa.

4  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/530, annettu 11 päivänä helmikuuta 2015, 
valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta 
metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (EKP/2015/7) (EUVL L 84, 28.3.2015, s. 67). 
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28. Kunkin valvontamaksuvelvollisen vuosittainen valvontamaksu laskettaisiin siis
toteutuneiden valvontakulujen pohjalta seuraavan vuoden alkupuoliskolla.
Avoimuuden säilyttämiseksi ja valvontamaksuvelvollisten sisäisen budjetoinnin
helpottamiseksi EKP kuitenkin julkaisisi arvion kunkin vuoden valvontakuluista.
Vuotuinen kuluarvio on tarkoitus julkaista vuosittain julkaistavassa yhteisen
valvontamekanismin toimintakertomuksen luvussa ”Valvonnan kustannukset”.

29. Tällä hetkellä EKP perii vuosittaiset valvontamaksut arvioitujen valvontakulujen
perusteella ennakkoon – siis ennen kuin toteutuneet valvontakulut ovat
tiedossa. Arvio valvontakuluista tehdään EKP:n pankkivalvontabudjetin pohjalta.

30. Huhtikuisen kuluarvion ja vuoden lopun kulutoteuman erotus tasataan siten,
että mahdolliset valvontamaksuylijäämät hyvitetään ja valvontamaksualijäämät
laskutetaan seuraavan vuoden valvontamaksuissa.

31. Laitoskohtaiset valvontamaksut lasketaan yleensä kunkin vuoden kolmannella
neljänneksellä ja laskutetaan neljännellä neljänneksellä. Valvontamaksuissa
otetaan huomioon EKP:n tiedonkeruuhetkeen (vuonna 2018 heinäkuun loppu)
mennessä rekisteröimät ja vahvistamat muutokset valvottavien yhteisöjen
asemassa. Tapauksissa, joissa asema on muuttunut tiedonkeruuhetken jälkeen,
peritään erikseen lisämaksu tai hyvitetään liikaa peritty maksu.

Valvontamaksutekijöiden viitepäivämäärä 

32. Uudessa menettelyssä valvontamaksutekijöiden (kokonaisvarojen ja
kokonaisriskin) viitepäivämäärä olisi edelleen sitä vuotta edeltävän vuoden
loppu, jolta valvontamaksu peritään. Valvontamaksukauden 2020 maksut
määritettäisiin ja laskutettaisiin siis vuoden 2021 alkupuoliskolla, ja pohjana
käytettäisiin vuoden 2019 lopun tietoja valvontamaksutekijöistä.

33. Näin jäisi enemmän aikaa valvontamaksutekijöiden validointiin (FINREP- ja
COREP-tietojen pohjalta) ja erityisesti mahdollisten tilintarkastajan tarkastuksen
pohjalta uudelleen toimitettujen tietojen käsittelyyn. Ehdotus viitepäivämäärän
pitämisestä ennallaan käy yksiin sen kanssa, että valvontamaksutekijöiden
määrittämisen pohjana alettaisiin käyttää EKP:n käytettävissä jo olevia tietoja
(ks. osa 3.3).

34. Muutetun valvontamaksuasetuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2019, ja
sitä on tarkoitus soveltaa valvontamaksukaudesta 2020 alkaen. Vuosi 2020 olisi
siis siirtymävuosi, jonka aikana valvontamaksuja ei laskutettaisi lainkaan.

Valvontamaksuvelvollisten luetteloon tehtävien muutosten 
viitepäivämäärä 

35. Vuosittaisten valvontamaksujen perintäajankohdan muuttaminen sallisi myös
ottaa maksujen laskennassa paremmin huomioon valvontamaksukautena
tapahtuneet valvontamaksuvelvollisten luettelon muutokset, kuten uudet
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toimiluvat, toimiluvan perumiset sekä valvottavien aseman muutokset, 
sulautumiset ja ostot.  

36. Vuoden 2020 valvontamaksujen (peritään vuonna 2021) laskennassa EKP
pystyisi siis ottamaan huomioon suurimman osan kyseisen vuoden aikana
tapahtuneista muutoksista valvontamaksuvelvollisten joukossa.

37. Muutoksen käytännön hyötynä olisi myös, että kriittisten prosessien ajoitus olisi
suotuisampi, kun esimerkiksi valvontamaksutekijöiden tarkastamisen määräaika
ei osuisi valvottavien laitosten kesälomakaudelle. Valvontamaksutekijät on
tarkoitus antaa tiedoksi valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelun kautta
valvontamaksukauden viimeisellä vuosineljänneksellä, jotta
valvontamaksuvelvollisille jää enemmän aikaa huomautusten esittämiseen.

38. Vaikka valvontakulujen uudelleenlaskennan tarve todennäköisesti vähenee
jälkikäteislaskutuksen käyttöönoton myötä, se ei poistu kokonaan, sillä
valvottavan aseman muutoksen ja sitä koskevan päätöksen tiedoksiantamisen
välillä on väistämättä viive.

39. Ehdotuksena on myös, että valvontamaksuvelvollisen ilmoituslomakkeiden
toimittamisen ja yhteystietojen päivittämisen määräaika siirretään
valvontamaksukauden heinäkuun alusta syyskuun loppuun (muita
valvontamaksuvelvollisiin liittyviä kommentteja tarkastellaan lähemmin
osassa 4.4, ”Valvontamaksuvelvollisen rooli”).

40. Vaikka valvontamaksut peritään jälkikäteen, EKP kirjaa toteutuneet
valvontakulut ja -tuotot jatkossakin asiaankuuluvan tilikauden tilinpäätökseen
sovellettavien tilinpäätösstandardien mukaisesti.

3.2 Pienten vähemmän merkittävien laitosten 
vähimmäismaksukomponentin kevennys 

41. Kuulemiseen saaduissa vastauksissa esitettiin pienten vähemmän merkittävien
laitosten vähimmäismaksukomponentin keventämistä. Osassa vastauksista
ehdotettiin kevennystä laitoksille, joiden taseen kokonaisvarat ovat enintään
3 miljardia euroa, ja toisissa ehdotettu raja oli 500 miljoonaa euroa. Yhdessä
vastauksessa esitettiin kiinteämääräistä vähimmäismaksukomponenttia, ja
muissa vastauksissa esitettiin vähimmäismaksukomponentin poistamista tai
laskemista samoin perustein sekä merkittävien että vähemmän merkittävien
laitosten kohdalla.

42. EKP kannattaa ehdotusta vähimmäismaksukomponentin keventämisestä
sellaisten laitosten kohdalla, joiden kokonaisvarat ovat enintään 500 miljoonaa
euroa. Siten pystytään huojentamaan pienten vähemmän merkittävien laitosten
maksurasitusta.

43. Vähimmäismaksukomponentilla katetaan merkittävien ja vähemmän
merkittävien laitosten vähimmäistason valvonnasta aiheutuvat kulut. On siis
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perusteltua, että laitosluokkien vähimmäismaksukomponentit määritetään 
erikseen. Valvontamaksuasetuksen artiklan 10 kohdan 6 mukaan 
vähimmäismaksukomponentin suuruus on kummassakin luokassa 10 % luokan 
valvontamaksujen kokonaismäärästä. Pienten merkittävien laitosten (taseen 
kokonaisvarat enintään 10 miljardia euroa) vähimmäismaksukomponentti on jo 
valmiiksi kevennetty puoleen. 

44. Korkeimman konsolidointitason valvontamaksuvelvollisten määrä vähemmän
merkittävien laitosten luokassa on vähentynyt yli 15 % laskentamenetelmän
käyttöönoton jälkeen. Koska vähimmäismaksukomponentin laskennassa
käytetään nimittäjänä vähemmän merkittävien laitosten kokonaismäärää, sen
pieneneminen on väistämättä merkinnyt laitoskohtaisen
vähimmäismaksukomponentin suurenemista. Kun vielä maksujen
kokonaismäärä on samanaikaisesti kasvanut, on vähimmäismaksukomponentti
noussut vuosien 2015 ja 2018 välillä yli 60 %.

45. Ehdotetun kevennyksen myötä pienten vähemmän merkittävien laitosten
valvontamaksut pienenisivät vähimmillään 7 % ja enimmillään lähes 50 %. Noin
sadalla vähemmän merkittävällä laitoksella vuotuiseksi valvontamaksuksi
muodostuisi siis alle 1 100 euroa.5 Alle 2 000 euron valvontamaksua maksavien
valvontamaksuvelvollisten määrä kasvaisi 320 % ja olisi lähes 470.
Seuraavassa taulukossa havainnollistetaan muutoksen vaikutusta erikokoisten
kuvitteellisten yhteisöjen valvontamaksuihin.

Kokonaisvarat (€) Kokonaisriski (€) 
Vuoden 2018 

valvontamaksu (€) 
Arvioitu valvontamaksu kevennyksen 

jälkeen (€) 

Laitos A 6 250 000 1 800 000 1 720 880 

Laitos B 165 000 000 60 000 000 2 970 2 120 

Laitos C 20 000 000 000 13 000 000 000 213 640 219 530 

46. Odotuksena on, että muutoksella ei ole suurta vaikutusta kevennyksen piiriin
kuulumattomiin vähemmän merkittäviin laitoksiin. Vuoden 2018 tietojen pohjalta
niiden valvontamaksujen arvioidaan kasvavan enintään 3 % eli alle
10 000 euroa.

47. EKP on ottanut arviossaan huomioon myös muutoksen tehokkuusvaikutuksen
ja vähäisiksi jäävät EKP:n lisäkulut. Muutos ei edellyttäisi järjestelmän
jatkokehittelyä, sillä merkittävien laitosten kohdalla on jo käytössä vastaava
menetelmä.

48. Vähemmän merkittävien laitosten vaihteleva maksukomponentti laskettaisiin
samalla tavalla kuin merkittävien laitosten kohdalla:

(a) Kevennyksen piirissä olevien laitosten vähimmäismaksukomponentti
puolitetaan.

5  Kuten osassa 2.2 todettiin, tämän osan luvut ovat vain vuoden 2018 tietoihin perustuvia arvioita. 
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(b) Maksukevennysten kokonaismäärä lisätään vaihtelevan
maksukomponentin kokonaismäärään.

(c) Valvontamaksuvelvollisen vaihteleva maksukomponentti määritetään sen
valvontamaksutekijöiden perusteella.

49. Ehdotusta vähimmäismaksukomponentin kevennyksen ulottamisesta
vähemmän merkittäviin laitoksiin, joiden kokonaisvarat ovat enintään 3 miljardia
euroa, ei pidetty kestävänä. Kevennyksen piiriin kuuluisi silloin lähes 90 %
vähemmän merkittävistä laitoksista, joten juuri 3 miljardin euron ylärajan alle
jäävillä laitoksilla valvontamaksut jopa kasvaisivat, kun kevennyksen tuoma
huojennus jäisi pienemmäksi kuin valvontamaksujen yleisen suurenemisen
vaikutus. Tällä perusteella kevennyksen soveltamisrajaksi hyväksyttiin
500 miljoonaa euroa.

50. Vähimmäismaksukomponentti on tällä hetkellä 10 % merkittävien / vähemmän
merkittävien laitosten luokan maksettaviksi lankeavien valvontakulujen
kokonaismäärästä. Kiinteämääräistä vähimmäismaksukomponenttia ei pidetä
tarkoituksenmukaisena, sillä sen myötä valvontamaksujen
laskentamenetelmään sisällytettäisiin uusi muuttuja, jonka arvo olisi
määritettävä vuosittain tai ainakin säännöllisin väliajoin.

3.3 Valvontamaksujen laskeminen muissa yhteyksissä 
kerättyjä valvontatietoja käyttäen 

51. Useassa vastauksessa ehdotettiin, että valvontamaksutekijöiden keruussa
siirryttäisiin käyttämään FINREP- ja COREP-raportoinneissa toimitettuja tietoja.
Vastauksissa katsottiin, että valvontamaksuvelvollisilla olisi jatkossakin oltava
mahdollisuus tarkastaa valvontamaksutekijät verkkopalvelussa ennen niiden
käyttöä valvontamaksujen laskennan pohjana.

52. Ehdotukset hyväksyttiin, koska niiden katsottiin hyödyttävän keruuprosessia
kokonaisuutena.

53. Tällä hetkellä valvottavat yhteisöt ja ryhmittymät toimittavat kokonaisvarojensa
ja kokonaisriskinsä määrän vuosittain EKP:lle kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten välityksellä valvontamaksun määrittämistä varten.

54. Ehdotuksena on, että useimpien valvontamaksuvelvollisten kohdalla luovutaan
valvontamaksutekijöiden erillisestä keruusta ja valvontamaksujen laskennassa
hyödynnetään sen sijaan valvontatietoja, jotka asetusten (EU) N:o 680/20146 ja
(EU) 2015/534 nojalla ilmoitetaan EKP:lle kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten välityksellä.

6  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan 
liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1). 
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55. Muutoksen myötä raportointitaakka pienenee yli 90 prosentilla valvottavista
yhteisöistä ja ryhmittymistä. Muutosta ei kuitenkaan ole mahdollista ulottaa

(a) sellaisiin valvottaviin ryhmittymiin, joiden valvontamaksun laskennassa ei
oteta huomioon valvontamekanismiin osallistumattomiin jäsenvaltioihin
sijoittautuneiden tytäryhtiöiden7 varoja (jolloin valvontamaksusta
muodostuu pienempi), sillä EKP ei saisi tietoja tytäryhtiöiden varoista
muista lähteistä

(b) sellaisiin valvontamaksuja maksaviin sivuliikkeisiin, joita
valvontamekanismiin osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet
luottolaitokset ovat perustaneet valvontamekanismiin osallistuviin
jäsenvaltioihin ja joiden ei asetuksen (EU) 2015/534 nojalla tarvitse
ilmoittaa valvontaan liittyviä rahoitustietoja. Tällaisten sivuliikkeiden
kokonaisvaroihin perustuva valvontamaksutekijä voidaan kuitenkin
määrittää vakavaraisuuslaskennan mukaisen varojen kokonaisarvon
perusteella, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) tai sovellettavan
kansallisen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti laaditun viimeisimmän
tarkastetun tilinpäätöksen kokonaisvarojen perusteella tai YVM-
kehysasetuksen8 artiklan 51 kohdan 5 mukaisesti määritettyjen
kokonaisvarojen perusteella.

Näihin luokkiin kuuluvien laitosten tulisi jatkossakin ilmoittaa 
valvontamaksutekijänsä erikseen EKP:lle kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten välityksellä. Tietojen ilmoittamisaikataulu määritetään 
tarkistetussa valvontamaksutekijäpäätöksessä. 

56. EKP:n työmäärän odotetaan kasvavan, sillä on luotava uusia menettelyjä ja
varmistettava tietojen laatu. Uuden prosessin myötä kuitenkin poistuisi nykyinen
lisävarmistusvaihe, jossa valvontamaksuja maksavien yhteisöjen toimittamia
lukuja verrataan kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ja EKP:lle jo
ilmoitettuihin tietoihin. Kun vertailussa havaitaan eroja tiedoissa, EKP:lle on
toimitettava uudet luvut. EKP saakin huomattavan määrän valvontatietojen
uudelleenilmoituksia.

57. Uuden prosessin onnistuminen riippuukin pitkälti siitä, miten hyvin valvottavat
yhteisöt ja ryhmittymät noudattavat asetuksen (EU) N:o 680/2014 artiklan 3
kohtia 4 ja 5, joiden mukaan tarkastetut luvut ja muut korjaukset on toimitettava
toimivaltaisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä.

58. Saaduissa vastauksissa arvostettiin valvontamaksutekijäpäätöksen artiklan 4
kohdan 2 mukaista mahdollisuutta tarkastaa valvontamaksujen laskennassa
käytettävät valvontamaksutekijät, minkä vuoksi mahdollisuus säilyy myös
muutetussa tiedonkeruumenettelyssä. Lisäksi tarkastamisen määräaika

7  Ks. YVM-asetuksen johdanto-osan kappale 77. 
8  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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pitenee, jotta valvontamaksuvelvollisille jää enemmän aikaa kommentoida 
virheellisinä pitämiään valvontamaksutekijöitä.  

59. Valvontamaksutekijöiden viitepäivämäärä on valvontamaksuasetuksen
artiklan 10 mukaisesti edellisvuoden joulukuun 31. päivä. Koska EKP:n
tarkoituksena on käyttää sille jo toimitettuja valvontatietoja ja muuttaa
valvontamaksun perintäaikataulua (ks. osa 3.1), se ehdottaa myös pidennystä
valvontamaksutekijöiden määrittämisprosessiin, jotta kunkin
valvontamaksukauden valvontamaksuissa otetaan huomioon myös
viitepäivämääränä tai sen jälkeen toimintansa aloittaneet uudet
valvontamaksuvelvolliset.

60. Nykyisen menetelmän mukaan EKP laskee tällaisille uusille
valvontamaksuvelvollisille vain vähimmäismaksukomponentin, sillä niistä ei ole
tietoja viitepäivämäärältä. Ehdotuksena on, että silloin kun muutos tapahtuu
joulukuun lopun viitepäivämäärän jälkeen mutta ennen valvontamaksukauden
lokakuun alkua, vaihteleva maksukomponentti määritetään seuraavan saatavilla
olevan neljännesvuosiraportoinnin perusteella. Muutoksen vaikutuspiirissä olisi
vain pieni joukko uusia valvontamaksuvelvollisia (edellisvuosien kokemusten
perusteella noin 20).

61. Esimerkiksi uudesta luottolaitoksesta, joka saa valvontamekanismiin
osallistuvassa jäsenvaltiossa toimiluvan korkeimmalla konsolidointitasolla
10.2.2019, ei nykyisen menettelyn mukaan olisi saatavilla
valvontamaksutekijöitä, sillä laitos ei ollut vielä aloittanut toimintaansa
viitepäivämäärään (31.12.2018) mennessä. Siksi kyseisen laitoksen
vuoden 2019 valvontamaksuksi tulee vähimmäismaksukomponentti niiltä
valvontamaksukauden täysiltä kuukausilta, joiden ajan laitos on ollut valvottava
yhteisö9, eli kymmeneltä kuukaudelta (maalis-joulukuu 2019).

62. Ehdotetun muutoksen myötä EKP ottaisi esimerkkilaitoksen valvontamaksun
laskennassa huomioon paitsi vähimmäismaksukomponentin myös laitoksen
maaliskuun 2019 lopun valvontaraportoinnissa ilmoittamat kokonaisvarat ja
kokonaisriskin ja laskisi niiden pohjalta vaihtelevan maksukomponentin niiltä
kuukausilta, joilta valvontamaksu on maksettava – tässä tapauksessa
kymmeneltä kuukaudelta (maalis-joulukuu 2019). Laitoksen valvontamaksu
laskettaisiin normaalimenettelyn mukaisesti vuodesta 2020 alkaen.

63. Samaa menetelmää käytettäisiin sellaisiin uusiin sivuliikkeisiin, joita
valvontamekanismiin osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet
luottolaitokset ovat perustaneet valvontamekanismiin osallistuviin jäsenvaltioihin
ja joiden täytyy ilmoittaa valvontaan liittyvät rahoitustiedot asetuksen
(EU) 2015/534 mukaisesti. Sellaiset sivuliikkeet, joiden ei asetuksen
(EU) 2015/534 nojalla tarvitse ilmoittaa valvontaan liittyviä rahoitustietoja,
toimittavat tiedot EKP:lle kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välityksellä
EKP:n määrittämiä menettelyjä noudattaen.

9  Ks. valvontamaksuasetuksen artiklan 7 kohta 1. 
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64. Lokakuun ensimmäisen päivän jälkeen perustetuilla yhteisöillä
valvontamaksuksi tulee vähimmäismaksukomponentti niiltä täysiltä kuukausilta,
joiden ajan laitos on ollut valvottava yhteisö.

65. Valvontamaksutekijöiden määrittämis- ja keruumenetelmiä koskevat muutokset
tehdään muuttamalla valvontamaksutekijäpäätöstä.

66. Yhdessä vastauksessa ehdotettiin, että laitoksilta perittäisiin valvontamaksu
myös siltä kuukaudelta, jona ne poistuvat valvonnan piiristä.

67. Nykykäytäntönä on, että kun valvottava yhteisö lakkaa olemasta (esim.
toimiluvan perumisen tai valvottavan sivuliikkeen sulkemisen vuoksi),
valvontamaksu lasketaan niiltä täysiltä kuukausilta, joiden ajan valvottava
yhteisö tai ryhmittymä oli valvonnan piirissä.

68. Käytäntö vastaa uusien valvottavien yhteisöjen kohtelua: uusilta
valvontamaksuvelvollisilta peritään valvontamaksu kaikilta täysiltä
valvontakuukausilta. Käytäntöä pidetään oikeudenmukaisena ja
suhteellisuusperiaatteen mukaisena, joten sitä ei muuteta.
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4 Muita kommentteja 
valvontamaksujärjestelyistä 

69. Tässä osassa esitetään EKP:n arviot sellaisista valvontamaksuprosessiin
liittyvistä kommenteista, jotka eivät aiheuta muutoksia
valvontamaksuasetukseen.

4.1 Soveltamisala 

70. Yhdessä vastauksessa todettiin, että EKP:n ei tulisi periä valvontamaksua
vähemmän merkittäviltä laitoksilta, jotka eivät ole sen suorassa valvonnassa,
sillä ne maksavat vuosittaisia valvontamaksuja jo kansallisille toimivaltaisille
viranomaisille.

71. EKP:n tehtäväksi on uskottu vähemmän merkittävien laitosten välillinen
valvonta, josta aiheutuu kustannuksia. Siksi laitoksilta tulee myös periä
valvontamaksu.

72. YVM-asetuksen artiklassa 30 todetaan, että EKP perii vuosittaisia
valvontamaksuja, jotka kattavat EKP:lle samaisen asetuksen artikloissa 4–6
annettuihin tehtäviin liittyvät menot. Artikloissa säädetään myös vähemmän
merkittävien laitosten välillisestä valvonnasta.

73. Lisäksi YVM-asetuksen johdanto-osan kappaleessa 77 todetaan, että
valvontakustannukset olisi perittävä valvottavilta yhteisöiltä, jotta varmistetaan
EKP:n riippumattomuus epäasiallisesta vaikutuksesta. YVM-asetuksen
artiklassa 6 EKP:n tehtäväksi annetaan vastata yhteisen valvontamekanismin
tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta ja mekanismin toiminnan
yleisvalvonnasta EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten
vastuunjaon pohjalta. EKP:lle on myös annettu sekä merkittäviin että
vähemmän merkittäviin laitoksiin liittyviä makrotason vakauden
valvontatehtäviä. Siksi EKP perii valvontamaksuja myös välillisesti valvomiltaan
vähemmän merkittäviltä laitoksilta. Maksuilla katetaan EKP:lle YVM-
asetuksessa annetuista tehtävistä aiheutuvat kulut.

74. YVM-asetuksen artiklan 30 kohdan 5 mukaan valvontamaksujen periminen ei
vaikuta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten oikeuteen periä maksuja
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

75. Toisessa vastauksessa ehdotettiin myös rahoitusalan holding- ja
sekaholdingyhtiöiden sisällyttämistä valvontamaksuasetuksen soveltamisalaan.
Vastauksessa pyydettiin myös selvennystä siitä, että EKP laskee vuosittaiset
valvontamaksut vain korkeimmalla konsolidointitasolla.
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76. YVM-asetuksen artiklan 30 kohdan 1 mukaan EKP voi periä vuosittaisen
valvontamaksun vain valvontamekanismiin osallistuviin jäsenvaltioihin
sijoittautuneilta luottolaitoksilta sekä sellaisilta sivuliikkeiltä, jotka
osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet luottolaitokset ovat perustaneet
osallistuviin jäsenvaltioihin.

77. YVM-asetuksen artiklan 30 kohdan 3 mukaan valvontamaksut lasketaan
valvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla
konsolidointitasolla – joka sisältää myös osallistuviin jäsenvaltioihin perustetut
rahoitusalan holding- ja sekaholdingyhtiöt.

4.2 Valvontamaksutekijät 

Valvontamekanismiin osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja EU:n 
ulkopuolisiin maihin sijoittautuneiden yhteisöjen varojen jättäminen 
huomiotta 

78. Yhdessä vastauksessa ehdotettiin valvontamaksuasetuksen muuttamista siten,
että vuosittaista valvontamaksua ei pystyisi enää pienentämään siirtämällä
riskipainotettuja saamisia maasta toiseen joko tilapäisesti raportointipäivän
ajaksi tai pysyvästi.

79. Ehdotusta ei hyväksytty, jotta valvontamaksutekijöiden ilmoittaminen
pystyttäisiin pitämään mahdollisimman yksinkertaisena ja valvontamaksuja
maksavien yhteisöjen hallinnollinen taakka mahdollisimman pienenä.

80. YVM-asetuksen artiklan 30 kohdan 3 mukaan valvontamaksut lasketaan
valvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla
konsolidointitasolla. Lisäksi samaisen asetuksen johdanto-osan kappaleessa 77
todetaan, että maksujen laskemisessa ei tulisi ottaa huomioon mekanismiin
osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneita tytäryhtiöitä. Valvottavien
ryhmittymien tulisi siis pääsääntöisesti jättää mekanismiin osallistumattomissa
jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden varat
huomiotta.10 Jos kuitenkin tällainen tietojen osittainen konsolidointi olisi liian
kallista, valvottavilla yhteisöillä on mahdollisuus valita sellainen mekanismiin
osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla konsolidointitasolla laskettu maksu,
jossa on huomioitu myös osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet
tytäryhtiöt, joskin tällöin maksu saattaa muodostua suuremmaksi.

81. Valvontamaksutekijöitä vääristävää varojen siirtämistä maasta toiseen olisi kyllä
mahdollista hillitä, mutta se ei olisi ilmaista: joko valvontamaksuja maksavien
yhteisöjen raportointitaakka kasvaisi (tiheämpi raportointi tai
hallussapitojaksoon eikä tiettyyn viitepäivään perustuva monimutkaisempi

10  Valvontamaksuasetuksen artiklan 10 kohdan 3 alakohta c. 
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raportointi, ja monimutkaisemmat tietojen tarkastusmenettelyt), tai sitten 
jouduttaisiin YVM-asetuksen johdanto-osan 77 vastaisesti rajoittamaan oikeutta 
jättää valvontamekanismiin osallistumattomissa jäsenvaltioissa ja EU:n 
ulkopuolisissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden varat huomiotta.  

82. Toisessa vastauksessa ehdotettiin, että valvontamekanismiin osallistumattomiin
jäsenvaltioihin ja EU:n ulkopuolisiin maihin perustettujen sivuliikkeiden varat
olisi jätettävä huomiotta valvontamaksujen laskennassa samaan tapaan kuin
tällaisiin maihin perustettujen tytäryhtiöiden varat.

83. YVM-asetuksen artiklan 30 kohdan 3 mukaan valvontamaksut lasketaan
valvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla
konsolidointitasolla. Siksi valvontamaksujen laskennassa on otettava huomioon
sellaisten sivuliikkeiden varat, joita mekanismiin osallistuviin jäsenvaltioihin
sijoittautuneet luottolaitokset ovat perustaneet osallistumattomiin jäsenvaltioihin
tai EU:n ulkopuolisiin maihin.

Valvontamaksutekijöiden määrittäminen 

84. Useissa vastauksissa oli valvontamaksutekijöiden määrittämismenetelmiä
koskevia kommentteja, joissa ehdotettiin, että

(a) vuosittaisen valvontamaksun määrittämisen pohjaksi otettaisiin lisää
valvontamaksutekijöitä, kuten laitoksen toimintamaiden tai ryhmittymään
kuuluvien oikeushenkilöiden määrä, taikka valvontamaksun
määrittämisessä sovellettaisiin eriytettyä kohtelua sen mukaan, mikä
riskiluokka vaikuttaa pääomavaatimukseen eniten

(b) edistämislainat jätettäisiin huomiotta kokonaisvarojen laskennassa

(c) kokonaisriski laskettaisiin standardimenetelmällä (eikä sisäisiä malleja
käyttäen)

(d) kokonaisriskiin sovellettaisiin korjauskerrointa (suhdelukua), joka saadaan
jakamalla laitoksen pilarin 2 pääomavaatimuksen11 ja pääomaohjeistuksen
suhdeluku laitosryhmän keskimääräisen pilarin 2 pääomavaatimuksen ja
pääomaohjeistuksen suhdeluvulla.

85. Ehdotuksille oli yhteistä, että niihin liittyy esiin tietojen saatavuuteen,
luotettavuuteen tai objektiivisuuteen liittyviä ongelmakohtia. Siksi ehdotuksia ei
hyväksytty.

86. YVM-asetuksen mukaan valvontamaksun määrän tulee perustua objektiivisiin
perusteisiin, jotka liittyvät valvottavan yhteisön merkitykseen ja riskiprofiiliin, sen
riskipainotetut varat mukaan luettuna. EKP on pyrkinyt valitsemaan
määräytymisperusteiksi mahdollisimman tarkoituksenmukaiset indikaattorit,

11  Pilarin 2 pääomavaatimuksesta käytetään myös lyhennettä P2R (Pillar 2 requirement) ja pilarin 2 
pääomaohjeistuksesta lyhennettä P2G (Pillar 2 guidance). 
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joiden ilmoittamisesta myös koituu kaikille valvottaville yhteisöille 
mahdollisimman vähän hallinnollista ja operatiivista työtä. Kokonaisvaroja ja 
kokonaisriskiä koskevat tiedot sisältyvätkin jo entuudestaan valvontatietojen 
raportointivaatimuksiin, ja lisäksi niillä on selkeät määritelmät ja useimmissa 
valvottavissa yhteisöissä ne myös tarkastetaan tilintarkastuksen yhteydessä. 

87. Näistä toimivista indikaattoreista poikkeaminen saattaisikin käydä kalliiksi sekä
EKP:lle että valvontamaksuvelvollisille, sillä esimerkiksi tietojen
tarkastuttaminen riippumattomalla ulkopuolisella osapuolella voisi aiheuttaa
merkittäviä lisäkustannuksia.

88. Lisäksi ehdotetut muutokset haittaisivat EKP:n pyrkimyksiä yksinkertaistaa
tiedonkeruuta (ks. osa 3.3), sillä jotkin indikaattorit edellyttäisivät erillisiä
raportointijärjestelyjä.

Valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden valvontamaksutekijät 

89. Eräässä vastauksessa ehdotettiin, että valvontamaksuja maksavilta
sivuliikkeiltä edellytettäisiin kokonaisriskin ilmoittamista ja että kokonaisriski
otettaisiin huomioon niiden valvontamaksujen laskennassa. Joissakin
vastauksissa ehdotettiin myös valvontamaksutekijöiden painojen muuttamista
siten, että valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden kohdalla kokonaisvarojen
paino olisi 100 %.

90. EKP ei kannata näitä ehdotuksia, sillä tietojen yleisen heikon saatavuuden ja
niiden arviointiin liittyvien huomattavien kustannusten vuoksi tietojen
toimittamisesta aiheutuisi kyseisille yhteisöille suhteettoman suuri rasitus niiden
merkitykseen ja riskiprofiiliin nähden.

91. Sivuliikkeistä ei yleensä ole saatavilla kokonaisriskitietoja. Sivuliikkeille
aiheutuisikin suhteettoman suuri rasitus, jos niiden edellytettäisiin estimoivan
kokonaisriskinsä määrän. Sivuliikkeiden ei myöskään tarvitse toimittaa
tilastotietojen yhdenmukaistetun raportoinnin yhteydessä kokonaisriskitietoja,
joten tietojen validointi olisi EKP:llekin hankalaa ja kallista.

92. Vuonna 2018 EKP peri valvontamaksuja alle 200 sivuliikkeeltä. Suurin osa
niistä on vähemmän merkittäviä laitoksia, joiden kokonaisvarat ovat alle
3 miljardia euroa. EKP katsoo, että ehdotetuista muutoksista aiheutuisi sille ja
sivuliikkeille suhteettoman suuret lisäkustannukset, kun otetaan huomioon, että
sivuliikkeiden osuus yhteenlasketuista vuosittaisista valvontamaksuista oli noin
1 % vuonna 2018.

93. EKP katsoo, että sivuliikkeiden ainoana valvontamaksutekijänä käytetyille
kokonaisvaroille annettu 50 prosentin paino on valvonnassa sovelletun
suhteellisuusperiaatteen mukainen.

94. Eräässä vastauksessa esitettiin myös, että valvontamaksuja maksavat
sivuliikkeet vapautettaisiin yleisesti velvollisuudesta hankkia tilintarkastajalta
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vahvistus tilinpäätökselle, sillä tilinpäätös- tai raportointivaatimukset eivät 
muuten yleensä edellytä sivuliikkeiden tilinpäätöstietojen tarkastamista. 
Vastauksessa todettiin, että vahvistuksen hankkimisesta aiheutuvat 
kustannukset olivat usein itse valvontamaksua suuremmat.  

95. Periaatteena on, että tietojen toimittamisesta ei saisi aiheutua suhteettoman
suuria kustannuksia perittävän valvontamaksun määrään nähden, joten EKP
ehdottaa vaatimuksen muuttamista valvontamaksutekijäpäätöksen tarkistuksen
yhteydessä. Valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden olisi toimitettava johdon
allekirjoittama lausunto, jossa vahvistetaan ilmoitettu vuosittaisen
valvontamaksun laskennassa käytettävä kokonaisvarojen määrä. Lausunto
vaadittaisiin kaikilta valvontamaksuja maksavilta sivuliikkeiltä riippumatta siitä,
onko kokonaisvaroihin perustuva valvontamaksutekijä määritetty
vakavaraisuuslaskennan mukaisen varojen kokonaisarvon perusteella,
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) tai sovellettavan kansallisen
kirjanpitolainsäädännön mukaisesti laaditun viimeisimmän tilinpäätöksen
kokonaisvarojen perusteella vai YVM-kehysasetuksen artiklan 51 kohdan 5
mukaisesti määritettyjen kokonaisvarojen perusteella.

96. Nykyisen säädösperustan mukaan valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden
on ilmoitettava kokonaisvaransa asetuksen (EU) N:o 1071/201312 nojalla
toimittamiensa tietojen pohjalta, ja tiedoille on saatava tilinpäätöksen
asianmukaiseen tarkastukseen perustuva vahvistus tilintarkastajalta.

97. Muutetussa menettelyssä pystyttäisiin edelleen varmistamaan
valvontamaksujen laskentamenettelyn luotettavuus, ja samalla menettelystä
tulisi oikeudenmukaisempi.

4.3 Valvontakulut 

98. EKP:lle valvontatehtävien hoitamisesta aiheutuvien kustannusten perimisestä
säädetään YVM-asetuksen artiklassa 30. Valvontakulut eivät siis kuuluneet
vuonna 2017 järjestetyn julkisen kuulemisen piiriin, mutta vastauksissa
kommentoitiin niitäkin. Koska valvontamaksuasetuksen tarkistamisen ei ole
tarkoitus aiheuttaa muutoksia YVM-asetukseen, ehdotettavien tarkistusten on
oltava yhteensopivia YVM-asetuksen säännösten kanssa.

99. Osassa vastauksista ehdotettiin komitean tai muun valvontarakenteen
perustamista perittyjen valvontamaksujen määrän ja EKP:n
pankkivalvontabudjetin seuraamiseksi. Eräissä muissa vastauksissa
peräänkuulutettiin EKP:n valvontakulujen hillitsemistä ja ulkopuolisten
konsulttien käytön vähentämistä.

100. YVM-asetuksessa säädetään yksityiskohtaisesti valvontamaksuja koskevista
EKP:n raportointi-, tarkastus- ja viestintävelvoitteista, ja siinä mainitaan

12  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, 
rahalaitossektorin taseesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/33), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1). 
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erikseen tarve järjestää valvontaresurssit tavalla, jolla varmistetaan EKP:n 
riippumattomuus valvontatehtävien suorittamisessa13. YVM-asetuksen 
johdanto-osan kappaleessa 77 todetaan, että nämä resurssit olisi saatava 
tavalla, jolla varmistetaan EKP:n riippumattomuus kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten ja markkinatoimijoiden epäasiallisesta vaikutuksesta. 

101. EKP on sitoutunut käyttämään resurssejaan varovaisesti, tehokkaasti ja
tuloksellisesti. Luotu hallintorakenne kuvattiin yksityiskohtaisesti alkuperäisestä
asetusluonnoksesta vuonna 2014 järjestetyn kuulemisen vastauksista laaditun
palautekoosteen osassa D.3.1.

102. Yhdessä vastauksessa ehdotettiin, että EKP:n olisi julkaistava vuosittain
yksityiskohtaiset tiedot resurssiensa käytöstä, sen kustannuksista ja niiden
jakautumisesta merkittävien laitosten ja vähemmän merkittävien laitosten
kesken. Toisissa vastauksissa peräänkuulutettiin EKP:ltä keskipitkän aikavälin
budjettiennustetta.

103. EKP kannattaa ehdotuksia tietyiltä osin.

104. Vastauksena vuoden 2017 kuulemisessa saatuun ehdotukseen, jonka mukaan
EKP:n valvontaresurssien käytöstä olisi hyvä julkaista kattavampia tietoja ja
valvontamaksujen kokonaismäärä olisi hyvä eritellä laitosten
merkittävyysluokan mukaan, EKP julkaisee nyt EKP:n pankkivalvonnan
toimintakertomuksessa ja EKP:n pankkivalvontasivuilla entistäkin kattavampia
tietoja valvontabudjetista ja valvontamaksuista.

105. EKP julkaisee valvontamaksujen kokonaismäärää koskevalla
pankkivalvontasivullaan nyt aiempaa tarkemman erittelyn valvontamaksujen
pohjana olevista valvontakuluista sekä keskeiset perustelut kulujen kasvulle.
Niin ikään  EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomukseen on sisällytetty
yksityiskohtaisia tietoja valvontakuluista. Tiedoista ilmenee kulujen vuotuinen
kehitys valvontatoimittain. Pankkivalvontasivuilla olevat tiedot päivitetään kunkin
vuoden huhtikuun lopussa senvuotisten valvontamaksujen kokonaismäärää
koskevan päätöksen julkaisemisen yhteydessä. EKP:n pankkivalvonnan
toimintakertomus puolestaan julkaistaan kunkin vuoden maaliskuussa, ja siinä
tarkastellaan kuluneen valvontamaksukauden toteutuneita lukuja. Yhdessä
nämä tiedot tuottavat valvottaville laitoksille ja ryhmittymille kattavan kuvan
yhteisen pankkivalvonnan kulujen odotetusta ja toteutuneesta kehityksestä.

106. EKP yhtyy näkemykseen, että keskipitkän aikavälin budjettiennusteesta olisi
hyötyä valvontamaksumenettelyssä. Vaikka tavanomaisten tehtävien kulut ovat
jo vakautuneet, käsillä on edelleen erikoistehtäviä (kuten sisäisten mallien
erityisarviointi) ja ennakoimattomia kehityskulkuja (kuten Ison-Britannian ero
EU:sta). Keskipitkän aikavälin budjettisuunnitelman laatiminen pidetään siis
harkinnassa tulevaisuutta ajatellen.

13  YVM-asetuksen johdanto-osan kappaleet 75 ja 77. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation-feedback201410.en.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.fi.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.fi.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2018%7E927cb99de4.fi.html
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107. EKP on jo osoittanut kykenevänsä laatimaan luotettavia arvioita. Esimerkiksi
toukokuussa 2014 julkaistussa julkisen kannanottopyynnön tausta-asiakirjassa
esitetyt arviot osoittautuivat paikkansa pitäviksi: arviona oli esimerkiksi, että
merkittävien laitosten osuus valvontamaksuista olisi noin 85 % ja
keskimääräinen valvontamaksu 0,7–2,0 miljoonaa euroa ja että vähemmän
merkittävillä laitoksilla vastaava osuus olisi 15 % ja keskimääräinen
valvontamaksu 2 000–7 000 euroa.

108. Siinäkin tapauksessa, että valvontamaksuissa siirrytään jälkikäteislaskutukseen
(ks. osa 3.1), EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksessa julkaistaan
edelleen vuosittain arvio valvontamaksujen kokonaismäärästä. Arvion pohjalta
valvontamaksuvelvolliset pystyvät laskemaan, paljonko varoja niiden
suunnilleen täytyy varata valvontamaksua varten (ohjeet laitoskohtaisen
valvontamaksun arvioimiseen ovat EKP:n pankkivalvontasivulla
Valvontamaksun suuruus). Valvontamaksun täsmällinen suuruus määräytyy
toteutuneiden valvontakulujen perusteella, ja se lasketaan tilikauden
päättymisen jälkeen seuraavan vuoden alkupuoliskolla.

109. Yhdessä vastauksessa odotettiin, että kansalliset valvontamaksut pienenisivät,
koska osa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tehtävistä siirtyi EKP:lle.

110. YVM-asetuksen artiklan 30 kohdassa 5 todetaan, että EKP:n perimät
valvontamaksut eivät vaikuta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten
oikeuteen periä kansallisia maksuja. EKP ei siis pysty vaikuttamaan
kansallisten valvontamaksujen suuruuteen tai siihen, mitkä valvontakulut
peritään kansallisella tasolla.

111. Kahdessa vastauksessa toivottiin täsmennystä siihen, miten edellisiltä
valvontamaksukausilta saamatta jääneet valvontamaksut otetaan huomioon
vuotuisten valvontakulujen laskennassa. Vastauksissa myös esitettiin, että
maksurästien ei pitäisi kasvattaa kaikkien laitosten valvontamaksuja.

112. EKP:n on katettava valvontatehtävistään aiheutuvat menot YVM-asetuksen
artiklan 30 kohdan 1 mukaisesti. Perimättömissä olevien valvontamaksujen
jättäminen katettavien menojen ulkopuolelle olisi vastoin tätä vaatimusta.

113. EKP pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että maksujen perintä toimii
tehokkaasti. Maksulaiminlyöntien varalta sillä on käytössään useita eri keinoja,
kuten maksumuistutukset ja niiden jäädessä tuloksettomiksi viime kädessä
oikeudelliset perintätoimet. Maksurästeille kertyy eräpäivästä lukien
viivästyskorkoa.

114. EKP on yleensä onnistunut valvontamaksujen perinnässä hyvin: yli 99 %
maksuista on saatu perittyä. Maksamatta on vain pieniä määriä, eikä kaikkia
perintäkeinoja ole vielä käytetty. Viivästyskoroista kunakin vuonna saatavat
tuotot vähennetään kyseisen vuoden valvontamaksujen kokonaismäärästä.

115. Valvontamaksujen suhteen noudatetaan sovellettavia tilinpäätösstandardeja, eli
maksamatta olevat maksut katsotaan perimättömissä oleviksi sillä hetkellä, kun
ne kirjataan pois taseesta. Pois kirjattu määrä lisätään seuraavan vuoden

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation201405.fi.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.fi.html
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valvontamaksujen kokonaismäärään valvontamaksuasetuksen artiklan 5 
kohdan 3 alakohdan a mukaisesti. Jos rästissä oleva maksu myöhemmin 
maksetaan, sen määrä vähennetään seuraavan vuoden valvontamaksujen 
kokonaismäärästä. 

4.4 Valvontamaksuvelvollisen asema 

116. Joissakin vastauksissa pyydettiin täsmentämään valvontamaksuasetuksen
artiklaan 4 kirjattua EKP:n oikeutta määritellä valvontamaksuvelvollinen. EKP:n
oikeutta pidettiin perusteltuna, mutta se ehdotettiin rajoitettavan tapauksiin,
joissa valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymä ei ole nimennyt
valvontamaksuvelvollista.

117. EKP:llä on oltava oikeus määrittää valvontamaksuvelvollinen
poikkeustapauksissa yksipuolisesti. Tällaisia poikkeustapauksia voivat
esimerkiksi olla tilanteet, joissa valvontamaksuvelvollinen ei täytä velvoitteitaan
EKP:tä kohtaan tai ryhmittymä ei nimeä valvontamaksuvelvollista ajoissa. Sen
vuoksi EKP ei ehdota muutoksia artiklaan 4. Valvontamaksuvelvollinen on yksin
vastuussa valvontamaksujen maksamisesta kaikkien ryhmään kuuluvien
valvottavien yhteisöjen puolesta. Muilla ryhmittymään kuuluvilla valvottavilla
yhteisöillä ei ole yhteisvastuuseen perustuvaa velvollisuutta valvontamaksujen
maksamiseen.

118. EKP käyttää oikeuttaan harkiten. Sitä on tähän mennessä käytetty vain
kahdesti vuonna 2015, kun asiaankuuluvat yhteisöt eivät saaneet nimettyä
valvontamaksuvelvollista.

119. Kahdessa vastauksessa pyydettiin selvennystä siihen, missä tilanteessa
valvontamaksuvelvollisen ilmoittamisessa olisi käytettävä päivityslomaketta
tavanomaisen ilmoittamislomakkeen asemesta.

120. Ehdotetussa valvontamaksuvelvollisen nimeämismenettelyssä
päivityslomaketta ei enää tarvita ja se poistuu käytöstä.

121. Valvottavissa ryhmittymissä valvontamaksuja maksavien laitosten on nimettävä
keskuudestaan yksi laitos valvontamaksuvelvolliseksi koko ryhmittymän
puolesta. Nimeäminen tehdään uuden valvontamaksuvelvollisen
ilmoittamislomakkeella, joka lähetetään EKP:lle kirjepostina. Ilmoitus on pätevä
ja otetaan huomioon kuluvalla valvontamaksukaudella vain, jos

(a) siinä mainitaan sen ryhmittymän nimi, jota ilmoitus koskee

(b) sen on allekirjoittanut valvontamaksuvelvollinen kaikkien ryhmittymään
kuuluvien valvottavien yhteisöjen puolesta.

(c) se saapuu EKP:hen viimeistään syyskuun 30. päivänä, jotta se voidaan
ottaa huomioon kyseistä valvontamaksukautta koskevassa
valvontamaksuilmoituksessa.
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122. Valvottavien ryhmittymien on toimitettava kunakin vuonna ennen
valvontamaksuprosessin alkamista tiedot mahdollisista
valvontamaksuvelvollisen muutoksista ja mahdollisten uusien tytäryhtiöiden
kirjalliset suostumukset nimetyn yhteisön toimimiselle
valvontamaksuvelvollisena. Tämänhetkisen säännösten mukaan päivitykset on
toimitettava aina 1.7. mennessä. Ehdotuksena on, että kun valvontamaksuissa
siirrytään jälkikäteislaskutukseen, valvontamaksuvelvollisia koskevien tietojen
ilmoittamisen määräaika siirretään kunkin vuoden syyskuun 30. päivään.

123. Valvontamaksuasetuksen artiklan 13 kohdan 1 mukaan
valvontamaksuvelvollinen on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajantasaisina
valvontamaksuilmoituksen toimittamista varten ja ilmoittamaan yhteistietojensa
mahdolliset muutokset EKP:lle.

4.5 Selvennykset laitoskohtaisten valvontamaksujen 
laskentamenetelmään 

Vähimmäismaksukomponentti 

124. Osassa vastauksista ehdotettiin, että vähimmäismaksukomponentin arvioinnin
helpottamiseksi EKP ilmoittaisi selkeämmin, minkä päivän tietoihin laskennassa
käytetty valvontamaksuvelvollisten määrä perustuu.

125. Valvontamaksun laskennassa käytettävä valvontamaksuvelvollisten määrän
keskiarvo ilmoitetaan jo EKP:n pankkivalvontasivulla Valvontamaksun suuruus.

126. Valvontamaksuvelvolliset voivat hyödyntää sivulla olevaa algoritmia
valvontamaksunsa arvioimiseksi tarkemmin. Sivulla on myös havainnollistavia
laskentaesimerkkejä, jotka auttavat valvontamaksun arvioinnissa (laitosten
täytyy vain korvata esimerkin valvontamaksutiedot omillaan). EKP:n
aikomuksena on päivittää sivun tiedot vuosittain valvontamaksuilmoitusten
antamisen aikoihin, jotta laitosten on helpompi arvioida maksettavakseen
tulevat valvontamaksut.

127. EKP laskee valvontamaksun kuukausittain, jotta se pystyy ottamaan huomioon
muutokset, joita valvottavien laitosten ja ryhmittymien joukossa tapahtuu pitkin
vuotta pankkien saadessa tai menettäessä toimiluvan tai niiden aseman
muuttuessa vähemmän merkittävästä merkittäväksi tai päinvastoin.

128. Valvontamaksuarvioon on siis syytä suhtautua varauksella, sillä kun
valvottavien laitosten ja ryhmittymien – ja siis myös valvontamaksuvelvollisten –
määrä muuttuu ajan mittaan, maksun määrää on mahdotonta arvioida ennalta
tarkasti. Lisäksi valvontamaksua voidaan muuttaa jälkikäteenkin, jos laitoksen
tilanne muuttuu maksuprosessin tietojenkeruupäivämäärän jälkeen.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.fi.html
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129. Yhdessä vastauksessa esitettiin, että EKP julkaisisi ladattavan Excel-tiedoston,
josta kävisivät ilmi kaikkien markkinaosapuolten avaintiedot, kuten nimi, asema
valvottavana, kokonaisvarat ja riskipainotetut saamiset.

130. Salassapitosyistä EKP ei voi julkaista pankkikohtaisia tietoja. EKP pyrkii edellä
kuvatuilla toimilla kuitenkin jo samaan päämäärään, sillä kommentinkin
tarkoituksena oli helpottaa valvontamaksujen arviointia.

Vaihteleva maksukomponentti 

131. Joissakin vastauksissa pyydettiin selventämään, kasvattaako
kokonaisvaroiltaan alle 10 miljardin euron suuruisille merkittäville laitoksille
myönnettävä valvontamaksuhelpotus vaihtelevan maksukomponentin määrää.

132. Vastauksena kommentteihin EKP on selventänyt asian EKP:n
pankkivalvontasivulla Valvontamaksun suuruus.

133. Pienille merkittäville laitoksille annettava valvontamaksuhelpotus lisätään
vaihtelevalla maksukomponentilla katettavaan määrään. Syynä on
valvontamaksuasetuksen artiklan 10 kohdan 6 alakohta c, jonka mukaan
”vaihteleva maksukomponentti on kunkin valvottavien yhteisöjen luokan [...]
vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän ja saman luokan
vähimmäismaksukomponentin erotus”.

134. Prosessin tekninen kulku on kuvattu osassa 3.2, ”Pienten vähemmän
merkittävien laitosten vähimmäismaksukomponentin kevennys”.

Muut 

135. Eräässä vastauksessa ehdotettiin, että pankkikohtaisista erityistehtävistä
perittäisiin erillinen maksu ja että näitä maksuja ei jaettaisi kaikkien valvottavien
yhteisöjen kesken.

136. YVM-asetuksen artiklan 30 kohdassa 3 esitetään selkeästi kriteerit, joihin
valvontamaksun määrä perustuu: ”luottolaitoksen merkitykseen ja riskiprofiiliin,
sen riskipainotetut varat mukaan luettuna”.

137. Erityistehtävistä perittävästä valvontamaksusta aiheutuisi lisäksi merkittävä
hallinnollinen taakka, kun olisi määriteltävä maksun piirissä olevat tehtävät,
ylläpidettävä monimutkaista kustannusmetodologiaa ja laadittava
erityismaksuille erillinen laskutusprosessi. Hallinnollisen taakan kustannukset
olisi taas sisällytettävä vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärään.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.fi.html
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4.6 Laskutus- ja maksumenettelyt 

138. Yhdessä vastauksessa esitettiin maksurästeistä perittävän viivästyskoron (tällä
hetkellä EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko plus 8 prosenttiyksikköä)
madaltamista niin, että se olisi kiinteä enintään 6 prosentin korko tai vielä
mieluummin vaihtuva korko, johon lisättäisiin 2 prosenttiyksikköä. Toisessa
vastauksessa ehdotettiin, että valvontamaksun maksamiseen annettaisiin aikaa
45 päivää nykyisen 35 päivän asemesta.

139. EKP ei kannata näitä ehdotuksia.

140. Tämänhetkinen viivästyskorko (EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko plus
8 prosenttiyksikköä) perustuu direktiiviin 2011/7/EU14, jonka mukaan
lakisääteisen viivästyskoron määrä vastaa viitekorkoa korotettuna vähintään
kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Direktiivin tarkoituksena on toki torjua
kaupallisissa toimissa tapahtuvia maksuviivästyksiä, eikä valvontamaksujen
periminen siis ole suoraan sen piirissä, mutta direktiiviin on
tarkoituksenmukaista nojautua myös valvontamaksuasetuksessa
määritettäessä viivästyskorkoa.

141. On myös syytä muistaa, että valvontamaksurästeistä saadut viivästyskorot
vähennetään seuraavalta valvontamaksukaudelta perittävien valvontamaksujen
kokonaismäärästä.

142. Alkuperäisestä asetusluonnoksesta vuonna 2014 järjestetyssä
kuulemismenettelyssä saaduista vastauksista kootussa palautekoosteessa
todettiin, että kaikkien pankkien pitäisi pystyä käsittelemään ja maksamaan
valvontamaksut 30 päivässä. Siihen on vielä lisätty viisi päivää, jotta
valvontamaksuvelvollisille jää varmasti täydet 30 päivää maksun käsittelyä
varten. Koska valvontamaksuilmoitukset annetaan valvontamaksujärjestelmän
verkkopalvelun välityksellä ja niistä ilmoitetaan sähköpostitse,
valvontamaksuvelvolliset voivat käyttää koko 5 päivän lisäajan sisäisiin
prosesseihinsa. Kokemus on lisäksi osoittanut, että vain harvoilla pankeilla on
vaikeuksia määräajan noudattamisessa. Siksi määräaikaa ei pidennetä
45 päivään.

143. Muissa vastauksissa ehdotettiin, että valvontamaksuilmoitukseen
sisällytettäisiin lisää tietoja, jotta laitokset hahmottaisivat maksettavakseen
tulevan valvontamaksun paremmin.

144. EKP hyväksyy ehdotuksen osittain.

145. EKP kuitenkin katsoo, että sen pankkivalvontasivut ovat parempi kanava
lisätietojen välittämiseen, sillä pankkivalvontasivuilla tiedot ovat kaikkien
saatavilla. EKP onkin sisällyttänyt pankkivalvontasivuilleen lisää tietoja, joiden
avulla valvontamaksut on mahdollista arvioida aiempaa tarkemmin.

14  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, 
kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (uudelleenlaadittu) (EYVL L 48, 
23.2.2011, s. 1). 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation-feedback201410.en.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
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4.7 Valvontamaksuilmoituksen tiedoksiantokieli 

146. Yhdessä vastauksessa ehdotettiin, että EKP antaisi valvontamaksuilmoituksen
tiedoksi suoraan laitoksen sijoittautumisjäsenvaltion kielellä (eikä vain julkaisisi
pankkivalvontasivuillaan käännöksiä ilmoituspohjasta).

147. EKP kannattaa ehdotusta.

148. Tällä hetkellä EKP käyttää englannin kieltä valvontamaksuihin liittyvässä
yhteydenpidossaan valvottavien laitosten ja ryhmittymien kanssa.
Valvontamaksuilmoituksesta ja muista kaikille valvottaville laitoksille
lähetettävistä tiedonannoista julkaistaan erikseen käännökset.

149. Englanninkielinen valvontamaksuilmoitus saattaa tuottaa hankaluuksia pienille
vähemmän merkittäville laitoksille, joilla on vain vähän henkilöstöä. Siksi EKP
harkitsee parhaillaan ratkaisua, joka mahdollistaisi valvontamaksuilmoituksen
antamisen millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

150. Nykykäytännön muuttaminen kasvattaa EKP:n operatiivista taakkaa, sillä
muutos edellyttää kertaluontoisia muutoksia tietojärjestelmiin ja menettelyihin
sekä jatkuvaa ylläpitoa. Valvontamaksuvelvollisten kielivalinnat kerätään
erillisessä menettelyssä. EKP tiedottaa valvontamaksuvelvollisille kielivalintojen
keruun käynnistymisestä sekä päivitetyn menettelyn yksityiskohdista ja
toiminnallisista seikoista.

151. Uusi menettely on tarkoitus ottaa käyttöön samanaikaisesti
jälkikäteislaskutuksen kanssa eli vuoden 2020 valvontamaksuilmoituksista
alkaen (laskutetaan vuonna 2021).

4.8 Muut kommentit 

152. Kahdessa vastauksessa peräänkuulutettiin täsmennystä, että EKP:n
valvontamaksuasetuksen nojalla määräämistä taloudellisista seuraamuksista
kertyvät tuotot sisällytettäisiin vain EKP:n pankkivalvontabudjettiin eikä EKP:n
yleiseen budjettiin.

153. EKP:n kanta asiaan on sama kuin jo vuonna 2014. Taloudellisista
seuraamuksista kertyvien tuottojen sisällyttäminen EKP:n
pankkivalvontabudjettiin ei olisi sopivaa seuraavista syistä.

(a) YVM-asetuksessa ei säädetä siitä, että seuraamuksista kertyviä tuottoja
voitaisiin käyttää valvontamaksujen vähentämiseen. YVM-asetuksen
artiklan 30 kohdassa 1 todetaan, että valvontamenot on katettava
perittävillä maksuilla. Siinä ei kuitenkaan mainita, että seuraamuksista
kertyviä tuottoja voitaisiin käyttää maksujen pienentämiseen.

(b) Taloudellisten seuraamusten tarkoitus on rangaista valvottavia laitoksia ja
ryhmittymiä valvontaan liittyvien velvoitteiden rikkomisesta. Jos
seuraamuksesta kertyvät tuotot pienentäisivät valvontamaksuja,
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valvottavat laitokset ja ryhmittymät (myös rikkomuksiin syyllistyneet) 
käytännössä hyötyisivät sääntöjen rikkomisesta.  

(c) EKP kohtelee sille seuraamuksista kertyviä tuottoja samalla tavalla kuin
ulkopuolisille osapuolille maksettavia vahingonkorvauksia: kummatkaan
eivät vaikuta valvontamaksuihin.

154. Joissakin muissa vastauksissa toivottiin, että valvontamaksuja koskevat tiedot
julkaistaisiin EKP:n pankkivalvontasivuilla samanaikaisesti kaikilla eri kielillä.

155. EKP kannattaa ehdotusta ja pyrkii julkaisemaan kaikki kieliversiot
samanaikaisesti. Pankkivalvontasivujen valvontamaksuosio on keskeisen
tärkeä kanava välitettäessä olennaista ja ajantasaista tietoa
valvontamaksuvelvollisille. Valvontamaksusivujen sisältöä päivitetään
säännöllisesti. Päivityksissä otetaan huomioon valvottavilta laitoksilta ja
ryhmittymiltä neuvontapuhelimen tai -sähköpostin välityksellä saadut
valvontamaksuja koskevat kysymykset.



 
FI ECB-PUBLIC 
  

 

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) [YYYY/[XX*]], 

annettu [päivänä kuuta YYYY], 

valvontamaksuista annetun asetuksen (EY) N:o 1163/2014 muuttamisesta 

[(EKP/YYYY/XX)] 

 

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka 

 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien 

antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1024/2013
1
 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: 

Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 1163/2014
2
 vahvistetaan järjestelyt, joiden mukaisesti 

lasketaan valvottavilta yhteisöiltä ja valvottavilta ryhmittymiltä perittävien vuosittaisten valvontamaksujen 

kokonaismäärä, kultakin valvottavalta yhteisöltä ja ryhmittymältä perittävän vuosittaisen valvontamaksun 

laskennassa käytettävät kriteerit ja metodologia sekä menettely, jonka mukaisesti EKP perii vuosittaisen 

valvontamaksun. 

(1) Asetuksen (EU) N:0 1163/2014 (EKP/2014/41) 17 artiklan 2 kohdassa säädetään, että EKP:n on 

tarkasteltava mainittua asetusta uudelleen vuoteen 2017 mennessä erityisesti kultakin valvottavalta 

yhteisöltä ja valvottavalta ryhmittymältä perittävän vuosittaisen valvontamaksun laskennassa 

käytettävien kriteerien ja metodologian osalta. 

(2) Tarkoituksenaan arvioida asetuksen (EU) No 1163/2014 (EKP/2014/41) mahdollisia 

parannustarpeita EKP käynnisti 2 päivänä kesäkuuta 2017 avoimen julkisen kuulemisen 

kommenttien keräämiseksi kaikilta kiinnostuneilta osapuolilta.  Julkinen kuuleminen päättyi 20 

päivänä heinäkuuta 2017.  

(3) Ottaen huomioon vastaanottamansa kommentit, EKP tarkasteli asetusta (EU) N:o 1163/2014 

(EKP/2014/41) ja tuli siihen lopputulokseen, että asetusta olisi muutettava.  

                                                   

1 EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63. 
2 Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1163/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, valvontamaksuista 

(EKP/2014/41) (EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23). 
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(4) Erityisesti EKP on päättänyt olla perimättä valvontamaksuista ennakkomaksua.  Valvontamaksut 

olisi perittävä vasta asianomaisen valvontamaksukauden päättymisen jälkeen, kun todelliset 

vuosikustannukset on määritelty.  Valvontamaksutekijöiden viitepäivämäärän olisi pääsääntöisesti 

tulevaisuudessakin oltava edellisen valvontamaksukauden 31 päivä joulukuuta, jotta 

valvontamaksutekijöiden validointiin jää riittävästi aikaa.     

(5) Useimpien valvontamaksuvelvollisten osalta EKP saa tiedot kokonaisvaroista ja kokonaisriskistä 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014
3
 ja Euroopan keskuspankin asetuksen 

(EU) 2015/534 (EKP/2015/13)
4
 nojalla.  Nämä tiedot ovat käytettävissä kyseisten 

valvontamaksuvelvollisten vuosittaisen valvontamaksun laskemiseen.  Tämän vuoksi näiden 

valvontamaksuvelvollisten osalta ei ole tarpeen kerätä valvontamaksutekijöitä erikseen.   

(6) Lisäksi EKP on päättänyt alentaa sellaisten vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja 

vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien valvontamaksuja, joiden kokonaisvarat ovat 

enintään 500 miljoonaa euroa. Tästä syystä vähimmäismaksukomponentti olisi puolitettava näiden 

valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien osalta.  

(7) Lisäksi asetuksen (EU) N:o 1163/2014 soveltamisesta vuodesta 2014 lähtien saatu kokemus on 

osoittanut, että kyseiseen asetukseen on tarpeen tehdä muutamia selkiytyksiä ja teknisiä 

muutoksia.  

(8) On tarpeen määrittää siirtymäjärjestelyjä vuoden 2020 valvontamaksukauden osalta, koska 

kyseinen vuosi tulee olemaan ensimmäinen vuosi jolloin EKP ei peri vuosittaisesta 

valvontamaksusta ennakkomaksua.   

(9) Näin ollen asetusta (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) olisi vastaavasti muutettava, 

 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 

 

1 artikla 

Muutokset 

Muutetaan asetus (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) seuraavasti: 

1. Muutetaan 2 artikla seuraavasti: 

a) poistetaan 9 kohta; 

b) korvataan 12 ja 13 kohta seuraavasti: 

 ”12.  ’kokonaisvaroillla’  

a) valvottavan ryhmittymän osalta asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 

51 artiklan mukaisesti määritettyä varojen kokonaisarvoa, pois lukien 

osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden 

                                                   

3  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia 
koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1). 

4  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien 
rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13) (EUVL L 86, 31.3.2015, s. 13). 
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tytäryhtiöiden varat, paitsi jos valvottava ryhmittymä on 10 artiklan 3 kohdan c 

alakohdan mukaisesti päättänyt ottaa nämä varat huomioon;  

b) valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen osalta vakavaraisuustarkoituksia 

varten raportoitujen varojen kokonaisarvo; Jos varojen kokonaisarvoa ei 

raportoida vakavaraisuustarkoituksia varten, kokonaisvaroilla tarkoitetaan 

varojen kokonaisarvoa määriteltynä kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

(IFRS) mukaisesti, siten kuin niitä sovelletaan unionissa Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (*) nojalla, laaditun viimeisimmän 

tarkastetun vuositilinpäätöksen perusteella, ja jos tällainen vuositilinpäätös ei 

ole saatavilla, sovellettavan kansallisen kirjanpitolainsäädännön perusteella 

laaditun vuositilinpäätöksen perusteella. Sellaisten valvontamaksuja maksavien 

sivuliikkeiden osalta, jotka eivät laadi vuositilinpäätöstä, asetuksen (EU) N:o 

468/2014 (EKP/2014/17) 51 artiklan 5 kohdan mukaisesti määritettyä varojen 

kokonaisarvoa; 

c) sellaisten valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden osalta, jotka katsotaan 

yhdeksi sivuliikkeeksi 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kunkin valvontamaksuja 

maksavan sivuliikkeen osalta erikseen määriteltyjen varojen kokonaisarvojen 

summaa;  

d) kaikissa muissa tapauksissa asetuksen (EU) N:o 468/2014 51 artiklan 

mukaisesti määritettyä varojen kokonaisarvoa; 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä 

heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 

11.9.2002, s. 1). 

13.  ’kokonaisriskillä’ 

a)  valvottavan yhteisön osalta korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvassa 

jäsenvaltiossa määritettyä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 575/2013 (**) 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettua määrää, pois 

lukien osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden 

tytäryhtiöiden varat, paitsi jos valvottava ryhmittymä on 10 artiklan 3 kohdan c 

alakohdan mukaisesti päättänyt ottaa nämä varat huomioon; 

b) sellaisten valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden osalta, jotka katsotaan 

yhdeksi sivuliikkeeksi 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, nollaa;  

c) kaikissa muissa tapauksissa asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti määriteltyä määrää.  

**  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).”; 

2. muutetaan 4 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti: 
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”c)  määritettävä 2 kohdan säännösten mukaisesti, jos kyseessä on valvontamaksuja 

maksavien yhteisöjen ryhmittymä.”; 

b) korvataan 2 kohta seuraavasti: 

”2. Valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymä katsotaan yhdeksi yksiköksi 

riippumatta siitä, miten kustannukset kohdennetaan sen sisällä. Kunkin 

valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän on nimettävä yksi ryhmittymän 

yhteisöistä valvontamaksuvelvolliseksi ja ilmoitettava se EKP:lle. 

Valvontamaksuvelvollisen on oltava sijoittautunut osallistuvaan jäsenvaltioon. 

Tällaisen ilmoituksen pätevyyden edellytyksenä on, että 

a) siinä mainitaan sen ryhmittymän nimi, joita ilmoitus koskee; 

b) sen on allekirjoittanut maksuvelvollinen kaikkien ryhmittymään kuuluvien 

valvottavien yhteisöjen puolesta; 

c) se saapuu EKP:hen viimeistään kunkin vuoden syyskuun 30 päivänä, jotta se 

voidaan ottaa huomioon kyseistä valvontamaksukautta koskevassa 

valvontamaksuilmoituksessa.  

Jos EKP vastaanottaa määräpäivään mennessä valvontamaksuja maksavien 

yhteisöjen ryhmittymältä useamman kuin yhden ilmoituksen, pätevänä pidetään 

viimeisintä ilmoitusta, jonka EKP vastaanotti ennen määräajan umpeutumista. Jos 

valvottavasta yhteisöstä tulee valvottavan ryhmittymän osa vasta sen jälkeen, kuin 

EKP on vastaanottanut pätevän ilmoituksen valvontamaksuvelvolliselta, on katsottava, 

että ilmoitus on allekirjoitettu myös kyseisen valvottavan yhteisön puolesta, jollei 

EKP:lle ilmoiteta muuta kirjallisesti.”;  

3. muutetaan 5 artikla seuraavasti: 

a) poistetaan 2 kohdan toinen virke; 

b) lisätään 4 kohta seuraavasti: 

”4. Neljän kuukauden kuluessa kunkin valvontamaksukauden päättymisen jälkeen EKP:n 

verkkosivuilla on kunkin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokan 

osalta julkaistava vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä kyseiseltä 

valvontamaksukaudelta.”;  

4. poistetaan 6 artikla.  

5. muutetaan 7 artikla seuraavasti: 

a) korvataan otsikon teksti seuraavasti:  

 ”Uudet valvottavat yhteisöt, yhteisöt jotka eivät ole enää valvottavia yhteisöjä tai aseman 

muutos”; 

b) korvataan 2 kohta seuraavasti: 

”2.  Jos EKP:n päätöksen seurauksena EKP ottaa valvottavan yhteisön tai valvottavan 

ryhmittymän suoraan valvontaansa asetuksen (EU) No 468/2014 (EKP/2014/17) 45 

artiklan nojalla tai EKP:n harjoittama suora valvonta päättyy valvottavan yhteisön tai 
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valvottavan ryhmittymän osalta asetuksen (EU) No 468/2014 (EKP/2014/17) 46 

artiklan nojalla, vuosittainen valvontamaksu lasketaan niiden kuukausien määrän 

perusteella, joina valvottava yhteisö tai valvottava ryhmittymä oli kuukauden 

viimeisenä päivänä merkittävä tai vähemmän merkittävä yhteisö tai ryhmittymä.”;  

6. poistetaan 9 artikla;  

7. muutetaan 10 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti: 

”a) Valvontamaksutekijät, joita käytetään kunkin valvottavan yhteisön tai valvottavan 

ryhmittymän osalta maksettavan vuosittaisen valvontamaksun määrittämiseksi, ovat 

seuraavien tekijöiden määrät viitepäivämääränä: 

i) kokonaisvarat; ja 

ii) kokonaisriski.”; 

b) poistetaan 3 kohdassa b alakohta ja lisätään ba, bb, bc ja bd alakohta seuraavasti:  

”ba) Valvontamaksutekijät määritellään kunkin valvontamaksukauden osalta 

vakavaraisuustarkoituksia varten raportoitujen tietojen, joiden viitepäivämäärä on 

edellisen valvontakauden joulukuun 31 päivä, perusteella. 

bb) Jos valvottava yhteisö laatii vuositilinpäätöksen, mukaan lukien konsolidoidun 

vuositilinpäätöksen kalenterivuodesta poikkeavalta tilikaudelta, kokonaisvarojen 

viitepäivämäärä on sen tilikauden loppu, joka vastaa edellistä valvontamaksukautta.    

bc) Jos valvottava yhteisö tai valvottava ryhmittymä on perustettu ba tai bb alakohdassa 

määritellyn asianomaisen viitepäivämäärän jälkeen mutta ennen sen 

valvontamaksukauden lokakuun 1 päivää, jota varten maksu määritellään, minkä 

vuoksi kyseisen viitepäivämäärän osalta ei ole olemassa valvontamaksutekijöitä, 

valvontamaksutekijöiden viitepäivämäärä on sen vuosineljänneksen loppu, joka on 

ajallisesti lähimpänä ba tai bb alakohdassa määriteltyä viitepäivämäärää.   

bd) Sellaisten valvontamaksuvelvollisten osalta, jotka eivät ole velvoitettuja 

raportoimaan vakavaraisuustarkoituksia varten tai jotka c alakohdan mukaisesti eivät 

ota huomioon osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin valtioihin 

sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varoja ja riskiä, valvontamaksutekijät määritellään 

näiden valvontamaksuvelvollisten valvontamaksun laskemista varten erikseen 

raportoimien tietojen perusteella.  Nämä valvontamaksuvelvolliset raportoivat 

valvontamaksutekijät asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ba, 

bb tai bc alakohdan nojalla määritellyllä viitepäivämäärällä EKP:n päätöksen 

mukaisesti.”;  

c) korvataan 3 kohdan c alakohta seuraavasti: 

”c) Valvontamaksutekijöiden määrittelyssä valvottava ryhmittymä ei pääsääntöisesti ota 

huomioon osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden 

tytäryhtiöiden varoja ja riskin määrää. Valvottava ryhmittymä voi päättää, että se ottaa 

valvontatekijöiden määrittelyssä huomioon tällaiset varat ja riskin määrän.”;  
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d) korvataan 4 kohta seuraavasti: 

”4. Kaikkien valvontamaksuvelvollisten kokonaisvarojen ja kokonaisriskien summa 

julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.”; 

e) korvataan 5 kohta seuraavasti: 

”5.  Jos valvontamaksuvelvollinen laiminlyö valvontamaksutekijöiden toimittamisen, EKP 

määrittelee valvontamaksutekijät EKP:n päätöksen mukaisesti.”; 

f) korvataan 6 kohdan b alakohta seuraavasti:  

”b) Vähimmäismaksukomponentti lasketaan kiinteänä prosenttiosuutena siitä 

vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä, joka määritetään 8 artiklan 

mukaisesti kutakin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokkaa varten.  

i) Merkittävien valvottavien yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien 

luokan osalta kiinteä prosenttiosuus on 10 prosenttia. Tämä määrä jaetaan 

tasan kaikkien valvontamaksuvelvollisten kesken. 

Vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sellaisten merkittävien valvottavien 

yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien osalta, joiden kokonaisvarat 

ovat enintään 10 miljardia euroa.  

ii) Vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien 

valvottavien ryhmittymien osalta kiinteä prosenttiosuus on 10 prosenttia. Tämä 

määrä jaetaan tasan kaikkien valvontamaksuvelvollisten kesken. 

Vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sellaisten vähemmän merkittävien 

valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien 

osalta, joiden kokonaisvarat ovat enintään 500 miljoonaa euroa.”; 

g) korvataan 6 kohdan c alakohdassa sanat ”8 ja 9 artiklan” sanoilla ”8 artiklan”; 

h) korvataan 6 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti: 

”EKP päättää kunkin valvontamaksuvelvollisen maksettavaksi tulevan vuosittaisen 

valvontamaksun tämän kohdan mukaisesti suoritetun laskutoimituksen sekä tämän artiklan 

mukaisesti määriteltyjen valvontamaksutekijöiden perusteella. Vuosittainen valvontamaksu 

annetaan valvontamaksuilmoituksella tiedoksi valvontamaksuvelvolliselle.”; 

8. korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti: 

”1.  EKP antaa kalenterivuosittain kullekin valvontamaksuvelvolliselle valvontamaksuilmoituksen 

kuuden kuukauden kuluessa seuraavan valvontamaksukauden alkamisesta”;  

9. poistetaan 13 artiklan 1 kohdan toinen virke; 

10. poistetaan 16 artikla; 

11. muutetaan 17 artikla seuraavasti: 

a) korvataan otsikon teksti seuraavasti: ”Raportointi”; 

b) poistetaan 2 kohta; 

12. lisätään 17a artikla seuraavasti: 

”17a artikla 
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Valvonamaksukautta 2020 koskevat siirtymäjärjestelyt 

1. Kunkin valvottavan yhteisön ja valvottavan ryhmittymän osalta valvontamaksukaudelta 2020 

maksettava vuosittainen valvontamaksu yksilöidään valvontamaksuvelvolliselle osoitetussa 

valvontamaksuilmoituksessa vuonna 2021. 

2. Valvontamaksukauden 2019 mahdollinen ali- tai ylijäämä, joka saadaan vähentämällä 

kyseisenä valvontamaksukautena perityistä arvioiduista vuosikustannuksista kyseisen 

valvontamaksukauden todelliset vuosikustannukset, otetaan huomioon määritettäessä 

valvontamaksukauden 2020 vuosikustannukset.”; 

 

2 artikla 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

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

perussopimusten mukaisesti. 

 

 

Tehty Frankfurt am Mainissa [päivänä kuuta YYYY]. 

 

EKP:n neuvoston puolesta 

 

 

 

EKP:n puheenjohtaja 

Mario DRAGHI 
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