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Otsuse eelnõu 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

 

Euroopa Keskpanga eelnõu Muudatusettepanek 

 (7 a) EKP peaks vastu võtma eeskirjad 

avaliku ja sidusrühmadega 

konsulteerimise ning tagasiside kohta 

sarnaselt nendele, mis on sätestatud 

institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppe punktis 19, kui ta 

kasutab regulatiivseid volitusi, mis 

kohustavad EKPd viima enne ettepaneku 

vastuvõtmist avatud ja läbipaistval viisil 

läbi avalikud konsultatsioonid, tagades, et 

avalikkusega konsulteerimise 

korraldamise viis ja tähtajad võimaldaksid 

võimalikult laia osalemist, et soodustada 

laia ringi sidusrühmade otsest osalemist 

sellistes konsultatsioonides, sealhulgas 

avalikes internetipõhistes 

konsultatsioonides, edastada selliste 

avalike ja sidusrühmadega peetavate 

konsultatsioonide tulemused viivitamata 

komisjonile, Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule ning avaldada need. 

Or. en 
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Otsuse eelnõu 

Artikkel 1 – lõik 1 

 

 

Euroopa Keskpanga eelnõu Muudatusettepanek 

EKP ja riikide keskpangad võivad anda 

vahendeid ja EKP võib kehtestada eeskirju 

efektiivsete ja usaldatavate kliiringu- ja 

maksesüsteemide ning 

finantsinstrumentide kliiringusüsteemide 

tagamiseks liidu piires ja teiste riikidega. 

EKP ja riikide keskpangad võivad anda 

vahendeid ja EKP võib kehtestada eeskirju 

efektiivsete ja usaldatavate kliiringu- ja 

maksesüsteemide tagamiseks liidu piires ja 

teiste riikidega. 

 EKP võib EKPSi eesmärkide 

saavutamiseks ja oma ülesannete 

täitmiseks kehtestada eeskirju 

finantsinstrumentide kliiringsüsteemide 

kohta liidus ning kolmandates riikides 

asutatud kliiringsüsteemide liidus 

tunnustamise kohta, tingimusel et EKP 

teeb seda täielikult kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu poolt selles 

valdkonnas vastu võetud õigusaktide ja 

selliste õigusaktide alusel vastu võetud 

meetmetega, mis piirduvad igal juhul 

ainult nõuetega, mis võimaldavad jälgida 

kliiringsüsteemi toimimist, 

aruandlusnõuetega ja nõuetega, mis on 

vajalikud selleks, et hinnata riske ja 

süsteemi vastupanuvõimet ebasoodsatele 

turutingimustele. 

 Sellised nõuded võivad hõlmata ka liidu 

õigusaktides sätestatud erinõudeid, mis on 

vajalikud selleks, et käsitleda olukordi, 

kus finantsinstrumentide kliiringsüsteem 

kujutab endast otsest ohtu liidu 
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finantseerimisasutustele, liidu kriitilise 

tähtsusega turgudele või liidu laiemale 

finantssüsteemile, ning mis piirduvad 

likviidsuse, arvelduse, tagatise, 

koostalitlusvõime ja võimendustagatisega 

seotud nõuetega. 

Or. en 

 

 


