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LÜHISELGITUS

Pangandusliidu loomine, millel on ühtne järelevalvemehhanism, mille keskmes on Euroopa 
Keskpank (EKP), on äärmiselt oluline põhimõtteline küsimus, millele tuleb juhtida 
parlamendi tähelepanu. 

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlament on valinud õiguslikuks aluseks ELi toimimise 
lepingu artikli 127 lõike 6, mis kõlab järgmiselt:

6. Nõukogu võib seadusandliku erimenetluse kohaselt ja pärast konsulteerimist 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpangaga anda Euroopa Keskpangale määruste 
abil ühehäälselt eriülesandeid, mis käsitlevad krediidiasutuste ja muude rahaasutuste, 
välja arvatud kindlustusseltsid, usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvega seotud 
poliitikat.

Raportööri eesmärk on tagada Euroopa Liidu üldine ühtekuuluvus ja ELi õigusaktidest 
kinnipidamine ning luua tõhus, tulemuslik ja ühtne järelevalvemehhanism. Selleks esitab ta 
komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus 41 muudatusettepanekut, mille võib 
kokku võtta alljärgneval viisil. 

Muudatusettepa
nekud

Sisu

1, 2 Poliitiline kontekst
4 Ajakohastamine
5, 20, 27 Osalemine ei peaks euroalas olema vabatahtlik; euroalasse mittekuuluvate 

riikide osalust käsitletakse normina. Ainult Ühendkuningriik võib jääda 
euroalast välja (protokoll nr 15). 

6 EKP kasutamine, kuna sellel on juba rakendusvolitused
7 Kohaldamisala laiendamine, et hõlmata eranditult kõik pangad
8, 11 Lepingulised kokkulepped osalevate euroalasse mittekuuluvate riikidega
9, 10, 22, 23 Vajadus tunnustada Euroopa Pangandusjärelevalvet ja ühtse turu 

terviklikkust
12, 30 Kõigi riikide võrdne staatus ühtses järelevalvemehhanismis
12, 18, 35 Suhted uue järelevalvenõukogu ja EKP nõukogu vahel
13, 24, 33, 34 Läbipaistvus
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Eesistuja valimine Euroopa Parlamendi poolt ja järelevalvenõukogu 
aruandluskohustus

16, 19, 40 Kohtulik läbivaatamine ja apellatsioonimenetlus
41 Läbivaatamisklausel
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Redaktsioonilised parandused

Raportöör soovib juhtida tähelepanu sellele, et parlament peaks saavutama võimalikult suure 
kooskõla selle õigusakti kohta esitatud seisukoha (Thysseni raport) ja EBA-d käsitleva 
määruse eelnõu kohta esitatud seisukoha (Giegoldi raport) vahel. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Praegune finants- ja majanduskriis 
on viinud Euroopa pangandussüsteemi 
kokkuvarisemise äärele. Ühisvaluuta ja 
ühtse turu puutumatust ohustab 
finantssektori killustatus. Praegu on kõige 
olulisem suurendada pangandussektori 
integreeritust, et tugevdada Euroopa 
ühtsust, tagada finantsstabiilsus ja panna 
alus majanduse taastumisele.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Pangandusliidu kiire loomine on 
esimene kriitilise tähtsusega samm 
fiskaalliidu ja lõpuks ka poliitilise liidu 
suunas. Ei tohiks alahinnata selle 
määruse põhimõttelist tähtsus Euroopa 
Liidu pikaajalisele arengule. Hästi 
kujundatud ja hallatud pangandusliit 
suudab saavutada eesmärgi suurendada 
turu ja poliitilist usaldust Euroopa 
integratsiooni protsessi vastu, seevastu 
halvasti kujundatud või hallatud 
pangandusliit võib kaasa tuua suured 
lahknevused liikmesriikide vahel, euro 
kokkuvarisemise ja isegi liidu lagunemise.

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 
mis loodi 2011. aastal Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta 
määrusega (EL) nr 1093/2010 (millega 
asutatakse Euroopa Järelevalveasutus
(Euroopa Pangandusjärelevalve)), ning 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem, mis 
loodi kõnealuse määruse artikliga 2 ja 24. 
novembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 
1094/2010 (millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve)) ja 
24. novembri 2010. aasta määrusega (EL) 
nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve)) on oluliselt 
parandanud panganduse 
järelevalveasutuste vahelist koostööd ELis.
EBA aitab oluliselt kaasa 
finantsteenustealaste ühtsete eeskirjade 
loomisele ELis ning tal on olnud keskne 
roll 2011. aasta oktoobris Euroopa 
Ülemkogu poolt kokku lepitud peamiste 
ELi krediidiasutuste rekapitaliseerimise 
järjepideval rakendamisel.

(6) Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 
mis loodi 2011. aastal Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta 
määrusega (EL) nr 1093/2010 (millega 
asutatakse Euroopa Järelevalveasutus
(Euroopa Pangandusjärelevalve)), ning 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem, mis 
loodi kõnealuse määruse artikliga 2 ja 24. 
novembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 
1094/2010 (millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve)) ja 
24. novembri 2010. aasta määrusega (EL) 
nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve)) on oluliselt 
parandanud panganduse 
järelevalveasutuste vahelist koostööd ELis.
EBA aitab oluliselt kaasa 
finantsteenustealaste ühtsete eeskirjade 
loomisele kogu ELis ning tal on olnud 
keskne roll 2011. aasta oktoobris Euroopa 
Ülemkogu poolt kokku lepitud peamiste 
ELi krediidiasutuste rekapitaliseerimise 
järjepideval rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa Ülemkogu järeldas 18. 
oktoobril 2012. aastal, et liikumisel 
tugevama majandus- ja rahaliidu suunas 
tuleks tugineda liidu institutsioonilisele ja 
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õigusraamistikule ning see peaks 
toimuma avatult ja läbipaistvalt 
euroalasse mittekuuluvate riikide jaoks 
ning arvestades ühtse turu terviklikkust. 
Integreeritud finantsraamistikul on ühtne 
järelevalvemehhanism, mis on võimalikult 
suurel määral avatud kõigile osaleda 
soovivatele liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Seega tuleks luua Euroopa 
pangandusliit, mida toetatakse tõeliselt
ühtsete eeskirjadega finantsteenuste ühtse 
turu kui terviku jaoks ja mis koosneb 
ühtsest järelevalvemehhanismist, ühtsest 
hoiuste tagamise ja pangakriiside 
lahendamise raamistikust. . Silmas pidades 
ühisrahas osalevate liikmesriikide vahelisi 
tihedaid seoseid ja suhteid peaks 
pangandusliitu kohaldama vähemalt kõigi 
euroala liikmesriikide suhtes. Selleks et 
siseturgu säilitada ja tugevdada ning 
ulatuses, mil määral see on 
institutsionaalselt võimalik, peaks 
pangandusliit olema avatud ka teistele 
liikmesriikidele.

(9) Seega tuleks luua Euroopa 
pangandusliit, mida toetatakse
ammendavate ja üksikasjalike ühtsete 
eeskirjadega finantsteenuste ühtse turu kui 
terviku jaoks ja mis koosneb ühtsest 
järelevalvemehhanismist, ühtsest hoiuste 
tagamise ja pangakriiside lahendamise 
raamistikust. Silmas pidades ühisrahas 
osalevate liikmesriikide vahelist sõltuvust 
peaksid pangandusliitu kuuluma kõik 
euroala liikmesriigid ja võiksid kuuluda 
ka kõik muud riigid, kes soovivad 
euroalaga liituda ja teevad selleks 
ettevalmistusi. Selleks et siseturgu säilitada 
ja tugevdada ning ulatuses, mil määral see 
on institutsionaalselt võimalik, peaks 
pangandusliit olema avatud ka
Ühendkuningriigi võimalikule osalusele 
ja kõigile teistele selles mitteosalevatele
liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EKP, kes on euroala keskpank ning 
omab ulatuslikke eksperditeadmisi 
makromajanduslikes ja finantsstabiilsuse 
küsimustes, sobib täitma 
järelevalveülesandeid, mis keskenduvad 
Euroopa finantssüsteemi stabiilsuse 
kaitsmisele. Mitmes liikmesriigis 
keskpangad juba vastutavad panganduse 
järelevalve eest. Seepärast tuleks EKP-le 
anda eriülesanded seoses euroala 
krediidiasutuste järelevalve poliitikaga.

(11) EKP, kes on euroala keskpank ning 
omab ulatuslikke eksperditeadmisi 
makromajanduslikes ja finantsstabiilsuse 
küsimustes ja kellel on endal 
rakendamisvolitused, sobib täitma 
järelevalveülesandeid, mis keskenduvad 
Euroopa finantssüsteemi stabiilsuse 
kaitsmisele. Mitmes liikmesriigis 
keskpangad juba vastutavad panganduse 
järelevalve eest. Seepärast tuleks EKP-le 
anda eriülesanded seoses euroala 
krediidiasutuste usaldatavusnõuete 
täitmise järelevalve poliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Suurte pankade turvalisus ja 
usaldusväärsus on eriti olulised, et tagada 
finantssüsteemi stabiilsus. Siiski nähtub 
hiljutisest kogemusest, et ka väiksemad 
pangad võivad finantsstabiilsuse ohtu 
seada. Seepärast peaks EKP saama täita 
järelevalveülesandeid osalevate 
liikmesriikide kõigi pankade suhtes.

(13) Suurte pankade turvalisus ja 
usaldusväärsus on eriti olulised, et tagada 
finantssüsteemi stabiilsus. Siiski nähtub 
hiljutisest kogemusest, et ka väiksemad 
pangad võivad finantsstabiilsuse ohtu 
seada. Seepärast peaks EKP saama täita 
järelevalveülesandeid osalevate 
liikmesriikide kõigi pankade suhtes ilma 
eranditeta.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) EKP-le tuleks anda volitused 
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leppida kokku lepingutingimustes 
pangandusliitu kuuluvate, aga euroalasse 
mittekuuluvate liikmesriikide pädevate 
riiklike asutustega, et EKP saaks täita 
samu järelevalveülesandeid ka euroalasse 
mittekuuluvate riikide pankade üle.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Mõne liikmesriigi
järelevalveülesannete andmine EKP-le 
peaks olema kooskõlas 2010. aastal loodud
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
raamistikuga ja selle aluseesmärgiga 
töötada välja ühtsed eeskirjad ja ühtlustada 
järelevalvetavasid kogu ELis. Koostöö 
panganduse järelevalveasutuste ning 
kindlustuse ja väärpaberiturgude 
järelevalveasutuste vahel on oluline, et 
tegeleda ühist huvi pakkuvate küsimustega 
ja tagada nende krediidiasutuste 
nõuetekohane järelevalve, kes tegutsevad 
ka kindlustuse ja väärtpaberite sektoris.
Seepärast peaks EKP olema kohustatud 
tegema Euroopa Finantsjärelevalve 
Süsteemi raames tihedat koostööd EBA, 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvega.

(24) Järelevalveülesannete andmine EKP-
le peaks olema kooskõlas 2010. aastal 
loodud Euroopa Finantsjärelevalve 
Süsteemi raamistikuga ja selle 
aluseesmärgiga töötada välja ühtsed 
eeskirjad ja ühtlustada järelevalvetavasid 
kogu ELis. Koostöö panganduse 
järelevalveasutuste ning kindlustuse ja 
väärpaberiturgude järelevalveasutuste 
vahel on oluline, et tegeleda ühist huvi 
pakkuvate küsimustega ja tagada nende 
krediidiasutuste nõuetekohane järelevalve, 
kes tegutsevad ka kindlustuse ja 
väärtpaberite sektoris. Seepärast peaks 
EKP olema kohustatud tegema tihedat 
koostööd EBA, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve ning Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalvega, piiramata sealjuures nende 
pädevust.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Et tagada kooskõla EKP-le antud 
järelevalveülesannete ja EBAs otsuste 
tegemise vahel, peaks EKP koordineerima 
osalevate liikmesriikide pädevate asutuste
esindajate ühist seisukohta EKP pädevusse 
kuuluvates küsimustes.

(25) Ühtse turu terviklikkuse säilitamiseks
peaks EKP koordineerima ainult osalevate 
liikmesriikide esindajate ühist seisukohta 
EKP pädevusse kuuluvates küsimustes ja 
juhul, kui osalevad liikmesriigid on 
otseselt kõnealuse küsimusega seotud.
EKP peab täielikult tunnustama EBA rolli 
Euroopa pangandussektori ühtsete 
eeskirjade väljatöötamisel ning kogu 
liidus nende täitmise järelevalves.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Nende piiriüleste pankade järelevalve 
puhul, mis tegutsevad nii euroalal kui ka 
sellest väljaspool, peaks EKP tegema 
tihedat koostööd mitteosalevate 
liikmesriikide pädevate asutustega. EKP 
kui pädeva asutuse suhtes kohaldatakse 
seotud kohustusi teha koostööd ja vahetada 
teavet liidu õiguse kohaselt ning ta peaks 
täiel määral osalema 
järelevalvekolleegiumides. Kuna 
järelevalveülesannete täitmine Euroopa 
institutsiooni poolt on kasulik 
finantsstabiilsuse ja turgude jätkusuutliku 
integreerimise seisukohast, peaks ühisrahas 
mitteosalevatel liikmesriikidel lisaks olema 
võimalik osaleda uues mehhanismis.
Järelevalveülesannete tulemusliku täitmise 
vajalik eeltingimus on siiski, et 
järelevalvealaseid otsuseid rakendatakse 
täielikult ja viivituseta. Liikmesriigid, kes
soovivad osaleda uues mehhanismis, 
peaksid seega tagama, et nende pädevad 
asutused järgivad ja võtavad vastu mis 
tahes EKP nõutud meetme seoses 

(29) Nende piiriüleste pankade järelevalve 
puhul, mis tegutsevad nii euroalal kui ka 
sellest väljaspool, peaks EKP tegema 
tihedat koostööd mitteosalevate 
liikmesriikide pädevate asutustega. EKP
kui pädeva asutuse suhtes kohaldatakse 
seotud kohustusi teha koostööd ja vahetada 
teavet liidu õiguse kohaselt ning ta peaks 
täiel määral osalema 
järelevalvekolleegiumides. Kuna 
järelevalveülesannete täitmine Euroopa 
institutsiooni poolt on kasulik 
finantsstabiilsuse ja turgude jätkusuutliku 
integreerimise seisukohast, peaks ühisrahas 
mitteosalevatel liikmesriikidel lisaks olema 
võimalik osaleda uues mehhanismis.
Järelevalveülesannete tulemusliku täitmise 
vajalik eeltingimus on siiski, et 
järelevalvealaseid otsuseid rakendatakse 
täielikult ja viivituseta. Euroalasse 
mittekuuluvad liikmesriigid, kes osalevad
uues mehhanismis, peaksid seega tagama, 
et nende pädevad asutused järgivad ja 
võtavad vastu mis tahes EKP nõutud 
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krediidiasutustega. EKP peaks saama 
seada sisse tiheda koostöö ühisrahas 
mitteosaleva liikmesriigi pädevate 
asutustega. Tal peaks olema kohustus 
seada sisse koostöö, kui käesolevas 
määruses sätestatud tingimused on 
täidetud. Tingimused, mille alusel nende 
liikmesriikide pädevate asutuste 
esindajad, kes on sisse seadnud tiheda 
koostöö, võtavad osa järelevalvenõukogu 
tööst, peaks võimaldama kõnealustel 
esindajatel võimalikult aktiivselt osaleda, 
võttes arvesse Euroopa Keskpankade 
Süsteemi ja Euroopa Keskpanga 
põhikirjaga kehtestatud piiranguid, 
eelkõige seoses selle otsuste tegemise 
protsessi terviklikkusega.

meetme seoses krediidiasutustega. EKP 
peaks leppima euroalasse mittekuuluva 
osaleva liikmesriigi pädevate asutustega
kokku siduvates lepingutingimustes.
Euroalasse mittekuuluvad osalevad 
liikmesriigid peaksid olema kohustatud 
võtma vastu asjakohased õigusnormid 
oma jurisdiktsioonis, et kehtestada EKP 
järelevalve.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Tingimustest, mille alusel 
euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide 
pädevate asutuste esindajad võtavad osa 
järelevalvenõukogu tööst, tuleks 
järelevalvenõukogus täielikult kinni 
pidada ning need peaksid olema võrdsed 
euroala liikmesriikide pädevate asutuste 
tingimustega. Järelevalvenõukogule 
tuleks anda volitused kavandada ja viia 
täide EKP järelevalveülesandeid. 
Järelevalvenõukogu peaks kasutama oma 
volitusi, tunnustades täielikult, et EKP 
nõukogu on EKP kõrgeim täidesaatev 
organ.

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Oma otsuste tegemisel peaks EKP 
järgima ELi eeskirju ning nõuetekohase 
menetluse ja läbipaistvuse üldpõhimõtteid.
Täielikult tuleks järgida EKP otsuste 
adressaatide õigust esitada oma seisukohti.

(33) Oma otsuste tegemisel peaks EKP 
järgima ELi eeskirju ning nõuetekohase 
menetluse ja läbipaistvuse üldpõhimõtteid.
Täielikult tuleks järgida EKP otsuste 
adressaatide õigust esitada oma seisukohti.
Järelevalvenõukogu peaks oma 
koosolekute protokollid avaldama. 

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Järelevalveülesannete andmisega 
kaasneb EKP-l oluline vastutus tagada 
ELis finantsstabiilsus ning kasutada oma 
järelevalvevolitusi võimalikult 
tulemuslikult ja proportsionaalselt.
Seepärast peaks EKP olema nende 
ülesannete täitmisega seoses 
aruandekohustuslik Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu (eurorühma) ees, kes on 
demokraatlikult seadustatud 
institutsioonid, esindades Euroopa 
rahvast ja ELi liikmesriike. See peaks 
hõlmama korrapärast aruannete esitamist ja 
küsimustele vastamist. Kui liikmesriikide 
järelevalveasutused võtavad meetmeid 
käesoleva määruse alusel, kohaldatakse 
jätkuvalt siseriikliku õiguse kohast 
aruandluskorda.

(34) Järelevalveülesannete andmisega 
kaasneb EKP-l oluline vastutus tagada 
ELis finantsstabiilsus ning kasutada oma 
järelevalvevolitusi võimalikult 
tulemuslikult ja proportsionaalselt. Kuna 
EKP peab jääma rahapoliitikas 
sõltumatuks, tuleb tema puhul kasutada 
uusi demokraatliku aruandluse vorme 
tema järelevalveülesannete täitmisel. See 
peaks hõlmama korrapärast aruannete 
esitamist ja küsimustele vastamist. Kui 
liikmesriikide järelevalveasutused võtavad 
meetmeid käesoleva määruse alusel, 
kohaldatakse jätkuvalt siseriikliku õiguse 
kohast aruandluskorda.

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvenõukogu peaks esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aastaaruande. Järelevalvenõukogu 
esindajad võib kutsuda aru andma 
Euroopa Parlamendi asjaomaste 
komisjonide ja osalevate liikmesriikide 
parlamentide ees. Euroopa Parlamendi 
õigus luua ajutine uurimiskomisjon peaks 
kehtima ka järelevalvenõukogu tegevuse 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 b) Piiramata ELi toimimise lepingu 
artikli 263 kohaldamist, tuleks Euroopa 
Kohtule anda volitused kontrollida selliste 
oma järelevalvevolitusi täitva EKP 
dokumentide seaduslikkust, mille 
eesmärgiks on tekitada õiguslikke 
tagajärgi kolmandatele isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Eelkõige tuleks EKPs luua 
järelevalvealaste otsuste ettevalmistamise 
eest vastutav järelevalvenõukogu, mis 

(36) Eelkõige tuleks EKPs luua 
järelevalvealaste otsuste ettevalmistamise 
eest vastutav järelevalvenõukogu, mis 



PA\917116ET.doc 13/22 PE498.084v01-00

ET

kasutab ära liikmesriikide 
järelevalveasutuste konkreetseid 
eksperditeadmisi. Seepärast peaks
järelevalvenõukogu juhtima eesistuja ja 
ase-eesistuja, kelle valib EKP nõukogu, 
ning järelevalvenõukogu peaks lisaks 
koosnema EKP ja liikmesriikide 
ametiasutuste esindajatest. Asjakohase 
rotatsiooni ning samal ajal eesistuja ja ase-
eesistuja täieliku sõltumatuse tagamiseks 
peaks nende ametiaeg olema kuni viis 
aastat ning neid ei tohiks saada valida 
tagasi järgmiseks ametiajaks. Tagamaks 
täielikku kooskõla EBA tegevuse ja ELi 
usaldatavusnõudeid käsitleva poliitikaga, 
peaksid EBA ja Euroopa Komisjon 
osalema järelevalvenõukogus vaatlejatena.
EKP-le antud järelevalveülesannete 
täitmine eeldab arvukate tehniliselt 
keerukate õigusaktide ja otsuste, sealhulgas 
individuaalseid krediidiasutusi käsitlevate 
otsuste vastuvõtmist. Selleks et neid 
ülesandeid tulemuslikult täita kooskõlas 
rahapoliitika ülesannetest eraldatuse 
põhimõttega, peaks EKP nõukogu saama 
delegeerida teatavad selgelt määratletud 
järelevalveülesanded ja seotud otsused 
järelevalvenõukogule, kohaldades 
delegeerimise suhtes nõukogupoolset 
järelevalvet ja vastutust, kusjuures 
nõukogu saab anda sellele organile 
suuniseid ja juhiseid. Järelevalvenõukogu 
võib abistada juhtkomitee, kuhu kuulub 
vähem liikmeid.

kasutab ära liikmesriikide 
järelevalveasutuste konkreetseid 
eksperditeadmisi. Järelevalvenõukogu
eesistuja peks nimetama EKP nõukogu ja 
selle peaks valima Euroopa Parlament. 
Järelevalvenõukogu peaks lisaks koosnema 
EKP ja liikmesriikide ametiasutuste 
esindajatest. Asjakohase rotatsiooni ning 
samal ajal eesistuja täieliku sõltumatuse 
tagamiseks peaks tema ametiaeg olema 
kuni viis aastat ning neid ei tohiks saada 
valida tagasi järgmiseks ametiajaks.
Tagamaks täielikku kooskõla EBA 
tegevuse ja ELi usaldatavusnõudeid 
käsitleva poliitikaga, peaksid EBA ja 
Euroopa Komisjon osalema 
järelevalvenõukogus vaatlejatena. EKP-le 
antud järelevalveülesannete täitmine eeldab 
arvukate tehniliselt keerukate õigusaktide 
ja otsuste, sealhulgas individuaalseid 
krediidiasutusi käsitlevate otsuste 
vastuvõtmist. Selleks et neid ülesandeid 
tulemuslikult täita kooskõlas rahapoliitika 
ülesannetest eraldatuse põhimõttega, peaks 
EKP nõukogu saama delegeerida teatavad 
selgelt määratletud järelevalveülesanded ja 
seotud otsused järelevalvenõukogule, 
kohaldades delegeerimise suhtes 
nõukogupoolset järelevalvet ja vastutust.
Järelevalvenõukogu võib abistada 
juhtkomitee, kuhu kuulub vähem liikmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Järelevalvenõukogu peaks 
vastutama EKP nõukogu otsuste 
ettevalmistamise ja täideviimise eest. 
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Järelevalvenõukogu otsused peaks vastu 
võtma nõukogu, kui neid nõukogu 
liikmete kvalifitseeritud häälteenamusega 
tagasi ei lükata.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 b) Kui riiklik pädev asutus ei nõustu 
EKP järelevalvealase otsusega, peks tal 
olema võimalus edasi kaevata Euroopa 
Pangandusjärelevalvele, kes peaks looma 
asjakohase apellatsioonikogu, kelle 
otsused edastatakse järelevalvenõukogule. 
Kui küsimus, mis käsitleb EKP tegevust 
oma järelevalvevolituste täitmisel, antakse 
päritolu- või vastuvõtva liikmesriigi 
kohtusse, peks EKP menetluses osalema.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „osalev liikmesriik” − liikmesriik, kelle 
vääring on euro;

(1) „osalev liikmesriik” − liikmesriik, kelle 
vääring on euro, ja mis tahes liikmesriik, 
kes otsustab osaleda ühtses 
järelevalvemehhanismis;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „mitteosalev liikmesriik” − 
liikmesriik, kelle vääring ei ole euro, ja 
kes otsustab ühtses 
järelevalvemehhanismis mitte osaleda;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKP teeb tihedat koostööd Euroopa 
Pangandusjärelevalvega, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvega, Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalvega ja Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga, mis moodustavad osa 
määruste (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 
1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 artikli 2 
kohaselt rajatud Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemist.

EKP teeb oma järelevalveülesannete 
täitmisel tihedat koostööd Euroopa 
Pangandusjärelevalvega, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvega, Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalvega ja Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga, mis moodustavad osa 
määruste (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 
1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 artikli 2 
kohaselt rajatud Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemist.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKP-le antakse liidu õiguse asjaomaste 
sätete kohaselt ainupädevus täita 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve 
raames järgmisi ülesandeid seoses kõigi 
osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutustega:

1. EKP-le antakse liidu õiguse asjaomaste 
sätete kohaselt ja ilma et see piiraks EBA 
volitusi ainupädevus täita 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve 
raames järgmisi ülesandeid seoses kõigi 
osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutustega:
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Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) krediidiasutuste stressitestide 
teostamine järelevalvemenetluse 
toetamiseks;

(h) krediidiasutuste stressitestide 
teostamine järelevalvemenetluse 
toetamiseks ning nende testide tulemuste 
avaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) osalevate liikmesriikide pädevate 
asutuste esindajate ühise seisukoha
koordineerimine ja väljendamine EBA 
järelevalvenõukogus ja juhatuses EKP-le 
käesoleva määrusega antavate ülesannetega 
seotud küsimustes.

(l) osalevate liikmesriikide pädevate 
asutuste esindajate ühise seisukoha
koostamine EBA järelevalvenõukogus ja 
juhatuses otseselt EKP-le käesoleva 
määrusega antavate ülesannetega seotud 
küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolev määrus ei mõjuta osalevate 
liikmesriikide pädevate asutuste kohustusi 
ja nendest tulenevaid volitusi käesolevas 
määruses osutamata järelevalveülesannete 
täitmisel.

4. Käesolev määrus ei mõjuta osalevate 
liikmesriikide pädevate asutuste kohustusi 
ja nendest tulenevaid volitusi 
järelevalveülesannete täitmisel, mida neile 
käesoleva määrusega ei ole antud.
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Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tihe koostöö mitteosalevate liikmesriikide
pädevate asutustega

Nende liikmesriikide osalemine ühtses 
järelevalvemehhanismis, kelle vääring ei 
ole euro

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sel eesmärgil võib EKP esitada suuniseid 
ja taotlusi mitteosaleva liikmesriigi 
pädevale asutusele.

Sel eesmärgil võib EKP esitada suuniseid 
ja taotlusi kõnealuse liikmesriigi pädevale 
asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EKP ja mitteosaleva liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse vahel seatakse EKP otsusega 
sisse tihe koostöö, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

2. EKP ja sellise liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse vahel, kelle vääring ei ole 
euro, aga kes soovib osaleda, seatakse 
EKP otsusega sisse tihe koostöö, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

Or. en



PE498.084v01-00 18/22 PA\917116ET.doc

ET

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud otsusega määratakse 
Euroopa Keskpankade Süsteemi ja 
Euroopa Keskpanga põhikirja kohaselt 
kindlaks tingimused selliste liikmesriikide 
pädevate asutuste esindajate osalemiseks 
järelevalve nõukogu töös, kes on käesoleva 
artikli alusel sisse seadnud tiheda 
koostöö.

3. Lõikes 2 osutatud otsusega määratakse 
Euroopa Keskpankade Süsteemi ja 
Euroopa Keskpanga põhikirja kohaselt 
kindlaks tingimused selliste osalevate
liikmesriikide pädevate asutuste esindajate
osalemiseks järelevalve nõukogu töös,
kelle vääring ei ole euro, täiel määral ja 
võrdsetel tingimustel selliste liikmesriikide 
esindajatega, kelle vääring on euro.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks kuulub järelevalvenõukogusse 
eesistuja, kelle valivad endi hulgast 
(v.a president) EKP nõukogu liikmed, ning 
ase-eesistuja, kelle valivad endi hulgast 
EKP nõukogu liikmed.

2. Lisaks kuulub järelevalvenõukogusse 
eesistuja, kelle on ametisse määranud 
Euroopa Parlament EKP nõukogu
ettepaneku alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kooskõlas artikliga 6 tiheda koostöö 
sisse seadnud liikmesriikide pädeva 
asutuse esindajad osalevad 
järelevalvenõukogu töös artikli 6 lõigete 2 
ja 3 kohaselt vastu võetud otsuses 
sätestatud tingimuste alusel, lähtudes 

välja jäetud
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Euroopa Keskpankade Süsteemi ja 
Euroopa Keskpanga põhikirjast.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. EKP nõukogu võtab vastu 
järelevalvenõukogu kodukorra, sealhulgas 
eeskirjad eesistuja ja ase-eesistuja 
ametiaja kohta. Ametiaeg ei ületa viit 
aastat ja seda ei saa pikendada.

7. EKP nõukogu võtab vastu enda ja
järelevalvenõukogu kodukorra ning 
avalikustab selle. Järelevalvenõukogu 
kodukorraga tagatakse kõigi selle liikmete 
võrdne kohtlemine. See peaks sisaldama 
sätet, millega määratakse kindlaks
eesistuja ametiaeg, mis ei ületa viit aastat
ning mida ei saa pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Järelevalvenõukogu avaldab oma 
koosolekute protokollid.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Otsustamismenetlus

Järelevalvenõukogu, kes otsustab 
lihthäälteenamuse alusel, teeb EKP 



PE498.084v01-00 20/22 PA\917116ET.doc

ET

nõukogule ettepanekuid otsuse eelnõu 
vormis. EKP nõukogu võib need otsuse 
eelnõud vastu võtta, saata need koos 
kommentaaridega tagasi 
järelevalvenõukogule või need tagasi 
lükata. EKP nõukogu lükkab 
järelevalvenõukogu esitatud otsuse eelnõu 
tagasi kahe kolmandiku hääleõiguslike 
liikmete enamusega, nagu on sätestatud 
Euroopa Keskpankade Süsteemi ja 
Euroopa Keskpanga põhikirja artiklis 10. 
Otsuse eelnõu loetakse vastuvõetuks, kui 
EKP nõukogu ei reageeri kolme nädala 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKP esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja
eurorühmale aruande talle käesoleva 
määrusega antud ülesannete täitmise kohta.

1. EKP esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile, eurorühmale ja
osalevate liikmesriikide parlamentidele 
aastaaruande talle käesoleva määrusega 
antud ülesannete täitmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EKP järelevalvenõukogu eesistuja esitab 
kõnealuse aruande Euroopa Parlamendile 
ja eurorühmale mis tahes sellise 
mitteosaleva liikmesriigi esindajate 
juuresolekul, kellega on artikli 6 kohaselt 
sisse seatud tihe koostöö.

2. EKP järelevalvenõukogu eesistuja esitab 
kõnealuse aruande Euroopa Parlamendile 
ja eurorühmale teiste osalevate 
liikmesriikide esindajate juuresolekul.
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Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalvenõukogu eesistujat võivad
Euroopa Parlamendi taotlusel seoses
järelevalveülesannete täitmisega ära 
kuulata Euroopa Parlamendi pädevad 
komiteed.

3. Euroopa Parlamendi taotlusel osaleb 
EKP järelevalvenõukogu eesistuja 
kuulamisel tema järelevalveülesannete
täitmise teemal Euroopa Parlamendi
pädevate komiteede ees.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EKP vastab suuliselt või kirjalikult 
Euroopa Parlamendi või eurorühma
küsimustele.

4. EKP vastab suuliselt või kirjalikult 
Euroopa Parlamendi või nõukogu
küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
Edasikaebused

Osaleva liikmesriigi pädev asutus võib 
EKP otsuse edasi kaevata 
apellatsiooninõukogule, nagu on 
sätestatud määruses (EL) nr 1093/2010. 

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruanne esitatakse Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule. Komisjon teeb asjakohased 
kaasnevad ettepanekud.

Aruanne esitatakse Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule. Komisjon teeb asjakohased 
kaasnevad ettepanekud, sealhulgas 
ettepanekud hõlmata kõik praegused 
järelevalveasutused ja -mehhanismid ühe 
ELi finantsteenuste ameti alla, kes 
vastutab kogu sektori eest.

Or. en


