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LÜHISELGITUS

Komisjon võttis 12. septembril 2012. aastal vastu ühtse järelevalvemehhanismi loomise 
ettepanekute paketi, mis sisaldab

 ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega Euroopa Keskpangale antakse 
eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga 
(ühtse järelevalvemehhanismi ettepanek), ning

 ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse
määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve), seoses selle koostoimega nõukogu määrusega (EL) nr .../…, 
millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (Euroopa Pangandusjärelevalve 
ettepanek). 

Käesoleva arvamuse teema on Euroopa Pangandusjärelevalve ettepanek, mis kavandati viima 
kehtivat määrust nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) asutamise kohta 
kooskõlla pangandusjärelevalve muudetud raamistikuga.

Määruse nr 1093/2010 kohta tehtavate muudatusettepanekute arv ja hõlmavus sõltub siiski 
ühtse järelevalvemehhanismi konkreetsest struktuurist ja EBA-le selles antavast rollist. 

Seetõttu tuleks kahte ettepanekut kaaluda paralleelselt ning oluline on anda laiem ülevaade 
pangandusjärelevalve alaste õigusaktide paketist. 

Ühtne järelevalvemehhanism ja EBA roll

Kestev finants- ja majanduskriis on kriipsutanud alla Euroopa Liidu vajaduse areneda ja 
liikuda sügavama majandusliku ja poliitilise integratsiooni suunas. 

Selles tõelise majandus- ja rahandusliidu moodustamise protsessis peetakse väga oluliseks 
integreeritud finantsraamistiku – nn Euroopa pangandusliidu – loomist eesmärgiga tagada 
finantssüsteemi stabiilsus, taastada sektori usaldatavus ja edendada krediidiasutuste 
usaldusväärsust.

Üks pangandusliidu tähtsamaid samme on kehtestada ühtne järelevalvemehhanism, mille 
rakendamise eest hakkaks hoolitsema Euroopa Keskpank ning mis hõlmaks kogu euroala ja 
oleks ühtlasi avatud kõikidele euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele. Pangandussektori 
järelevalveülesannete andmine EKP-le toimub Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 
lõike 6 alusel, mille kohaselt võib nõukogu komisjoni ettepaneku alusel 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”.
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Pangandusjärelevalve andmiseks EKP pädevusse on mitmeid põhjuseid. Lisaks asjaolule, et 
ELi toimimise lepingu artikli 127 lõikes 6 sätestatakse, et EKP-le võib anda järelevalvega 
seotud ülesandeid, oleme arvamusel, et EKP finantsstabiilsuse alal suuri kogemusi omava 
EKP kaasatus aitab parandada integreeritud järelevalvemehhanismi usaldatavust ja tõhusust. 
Teisest küljest vastutavad enamikus liikmesriikides pangandusjärelevalve eest keskpangad, 
mistõttu on oluline kasutada seda võimalust EKP kui tõelise keskpanga rolli tugevdamiseks; 
see on osa pikaajalisest kontseptsioonist tugevama majandus- ja rahandusliidu saavutamiseks. 
Võrreldes ettepanekutega uue pangandusjärelevalve eest vastutava Euroopa tasandi asutuse 
loomiseks on kõnealuse lahenduse eeliseks see, et ELi institutsiooniline struktuur ei muutu 
veel keerukamaks.

Sellegipoolest tõstatab ühtse järelevalvemehhanismi loomine Euroopa Keskpanga egiidi all 
mõned konstitutsioonilised küsimused, eelkõige nende liikmesriikide osas, kes ei ole eurot 
kasutusele võtnud, kuid tahaksid pangandusliidus osaleda. 

Esiteks, kuna ELi toimimise lepingu artikliga 139 sätestatakse, et liikmesriikidele, mille 
suhtes on kehtestatud erand, ei kohaldata ELi toimimise lepingu artiklit 132, jääb mulje, et 
EKP vastu võetud mis tahes õigusnormi, kaasa arvatud soovitused ja arvamused, võib 
kohaldada ainult euroala liikmesriikidele, ja seetõttu tekib küsimus, kas euroalasse 
mittekuuluvate liikmesriikide osalemine on aluslepingutega täiel määral kooskõlas. Selles 
küsimuses kehtestatakse ühtse järelevalvemehhanismi ettepaneku artiklis 6, et euroalasse 
mittekuuluvad liikmesriigid võivad pärast teatavate tingimuste täitmist seada EKPga sisse 
tiheda järelevalvealase koostöö. Tingimusteks on, et asjaomane liimesriik kohustub tagama, et 
riigi pädev asutus järgib mis tahes EKP nõutud meetmeid krediidiasutuste suhtes ja võtab 
need meetmed vastu, ning asjaomane liikmesriik kohustub võtma vastu siseriiklikud 
õigusaktid, millega tagatakse riigi pädeva asutuse kohustus võtta krediidiasutuste suhtes kõik 
EKP nõutud meetmed. EKP õigusnormide täitmine on seega vabatahtlik ja sellisena täielikult 
kooskõlas aluslepingute sätetega.

Teine probleem tekib nende euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide kaasamisest, kes 
soovivad osaleda otsustusprotsessis. 

Sellega seoses tuleb märkida, et ühtse järelevalvemehhanismi ettepanekus nähakse ette nende 
liikmesriikide esindajate osalemine järelevalvenõukogus, mis luuakse määrusega, et teostada 
EKP ülesannete kavandamist ja täitmist krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise 
järelevalve valdkonnas. Järelevalvenõukogus osalemise suhtes kohaldatakse tingimusi, mis on 
sätestatud otsuses, millega kehtestatakse tihe koostöö, ja mis peaksid „võimaldama 
kõnealustel esindajatel võimalikult aktiivselt osaleda, võttes arvesse Euroopa Keskpankade 
Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjaga kehtestatud piiranguid, eelkõige seoses selle 
otsuste tegemise protsessi terviklikkusega” (põhjendus 29). 

Sellegipoolest võib kehtivate aluslepingute kohaselt asutada järelevalvenõukogu üksnes kui 
pangandusjärelevalvet ette valmistava, kuid mitte otsuseid vastu võtva organi. EKP nõukogu 
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peaks jätkuvalt olema see, kes vastutab otsuste eest, ja teiseste õigusaktidega ei saa lisada 
nõukogu koosseisu euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide keskpankade presidente. 

Neist piirangutest vabanemiseks on keskpikas perspektiivis vajalik muuta aluslepinguid. 
Aluslepingute muudatus võiks olla järgmine:

 Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja lisatakse uus säte, 
milles kehtestatakse, et pangandusjärelevalve alaseid otsuseid vastu võttev organ on 
järelevalvenõukogu, või

 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 ja põhikirja artikli 10 punkti 1 muudatus, 
millega nähakse ette EKP nõukogu erikoosseis, milles on esindatud euroalasse 
mittekuuluvad liikmesriigid, ja mis on kohaldatav ELi toimimise lepingu artikli 127 
lõikega 6 antava pädevuse raames, sarnaselt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 
ja eurorühma toimimisega.

Vahepeal antakse ajutise lahendusena euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele täielik ja 
võrdsel tasemel osalemise õigus järelevalvenõukogus, sealhulgas hääletusõigus. Sellest 
seisukohast vaadates on oluline võimalikult tugevdada järelevalvenõukogu rolli, näiteks 
kohustades EKP nõukogu põhjendama muudatusi järelevalvenõukogu poolt ette valmistatud 
ettepanekutes ja otsuste eelnõudes. 

Lisaks, ja jällegi ühtse finantsturu terviklikkuse säilitamise eesmärgil, säilitab EBA oma rolli 
ja kõik praegused volitused ja ülesanded: EBA jätkab kõigile liikmesriikidele kohaldatava 
ühtsete eeskirjade kogumiku koostamist ja selle rakendamise tagamist ning edendab 
järelevalvetavade ühtlustamist kogu ELis. Lisaks tuleks EBA-le teha ülesandeks ELi ühtset 
eeskirjade kogumikku täiendava ühtse järelevalvekäsiraamatu ettevalmistamine ja 
pangandusjärelevalve järjepidevuse tagamine. Selleks on vajalik tagada EBA 
otsustusprotsessi jätkuv tasakaalustatus ja muuta EKP pädevaks asutuseks sarnaselt 
euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide pädevatele asutustele. Võttes arvesse asjaolu, et 
ühtse järelevalvemehhanismiga ühineda soovivatele euroalasse mittekuuluvatele 
liikmesriikidele ei ole võimalik anda EKP järelevalvealaste otsuste vastu võtmisel võrdset 
sõnaõigust, peaks tegelikult kaaluma keskpikas perspektiivis lahendust jätta välja põhimõte,
mille kohaselt võib EKP otsuseid kas täita või mittetäitmise kohta selgitusi anda, kuni 
aluslepingute muudatus probleemi lahendab, et tagada kõnealuste liikmesriikide 
tasakaalustatum positsioon.

Konstitutsioonilisest vaatepunktist tuleks põhjalikult käsitleda ka selget vahetegemist EKP 
rahapoliitika ja tema järelevalvealase töö vahel ning uue ühtse järelevalveasutuse 
demokraatlikku aruandekohustust.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pangandussektori järelevalveülesannete 
andmine EKP-le liidu osade liikmesriikide 
puhul ei tohiks mingil viisil takistada 
finantsteenuste siseturu toimimist. Pärast 
kõnealuste ülesannete andmist on 
seepärast vaja tagada EBA nõuetekohane 
toimimine.

(4) Pangandussektori järelevalveülesannete
andmine EKP-le liidu osade liikmesriikide 
puhul ei tohiks mingil viisil takistada 
finantsteenuste siseturu toimimist. EBA 
peaks seega säilitama oma rolli ja kõik 
praegused volitused ja ülesanded: EBA 
peaks jätkama kõigile liikmesriikidele 
kohaldatava ühtsete eeskirjade kogumiku 
koostamist ja selle rakendamise tagamist 
ning edendama järelevalvetavade 
ühtlustamist kogu ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) EBA peaks koostama ka ühtset ELi 
eeskirjade kogumikku täiendava ühtse 
järelevalvekäsiraamatu, et tagada 
järelevalvetavade ühtlustumine kogu 
ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Pidades silmas EKP-le nõukogu 
määrusega (EL) nr .../... [artikli 127 lõike 6 
kohane määrus] antud 
järelevalveülesandeid, peaks EBA saama 
täita oma ülesandeid ka EKP suhtes. Et 
tagada erimeelsuste lahendamise 
menetluste ja eriolukorras võetavate 
meetmete jätkuvalt tõhus toimimine, tuleb 
ette näha erimenetlus. Menetlusega 
nähakse ette, et kui EKP ei järgi mõnd 
EBA võetud meedet erimeelsuse või 
eriolukorra lahendamiseks, peab ta 
esitama põhjendused. Sellisel juhul ja kui 
EBA saab vahetult kohaldatavate liidu 
õigusaktide sätete alusel võtta vastu 
asjaomasele finantseerimisasutusele 
adresseeritud üksikotsuse, peaks EBA 
seda tegema.

(5) Pidades silmas EKP-le nõukogu 
määrusega (EL) nr .../... [artikli 127 lõike 6 
kohane määrus] antud 
järelevalveülesandeid, peaks EBA saama 
täita oma ülesandeid ka EKP suhtes samal 
viisil nagu teiste pädevate asutuste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Et tagada kõigi liikmesriikide huvide 
piisav arvessevõtmine ning võimaldada 
EBA-l nõuetekohaselt tegutseda 
finantsteenuste siseturu säilitamise ning 
tugevdamise eesmärgil, tuleks muuta
järelevalvenõukogu hääletuskorda, 
eelkõige seoses EBA poolt 
lihthäälteenamusega vastu võetud 
otsustega.

(6) Et tagada kõigi liikmesriikide huvide 
piisav arvessevõtmine ning võimaldada 
EBA-l nõuetekohaselt tegutseda 
finantsteenuste siseturu säilitamise ning 
tugevdamise eesmärgil, tuleb tagada kõigi 
liikmesriikide õiglane esindatus EBA 
otsuste vastuvõtmise protsessis. Muuta
tuleks järelevalvenõukogu hääletuskorda, 
eelkõige seoses EBA poolt 
lihthäälteenamusega vastu võetud 
otsustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 1093/2010
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 8 lõikele 2 lisatakse järgmine 
punkt:
„k) koostada Euroopa ühtne 
järelevalvekäsiraamat.”

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1093/2010
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Kui nõukogu võtab vastu lõike 2 
kohase otsuse, ning erandjuhtudel, kui 
on vaja pädevate asutuste koordineeritud 
meetmeid, et reageerida ebasoodsatele 
arengutele, mis võivad tõsiselt ohustada 
finantsturgude nõuetekohast toimimist 
ja terviklikkust või liidu kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsust, 
võib Euroopa Pangandusjärelevalve 
teha üksikotsuse, millega nõuab 
pädevatelt asutustelt kooskõlas artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidega vajalike 
meetmete võtmist selliste arengutega 
tegelemiseks, tagades, et 
finantseerimisasutused ja pädevad 
asutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.”

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 1093/2010
Artikkel 18 – lõige 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 3 järele lisatakse järgmine lõige: välja jäetud
„3a Kui Euroopa Pangandusjärelevalve 
nõuab EKP-lt kui pädevalt asutuselt lõike 
3 kohaselt vajalike meetmete võtmist, 
täidab EKP seda nõuet või esitab hiljemalt 
48 tunni jooksul Euroopa 
Pangandusjärelevalvele piisavad 
põhjendused, miks ta nõuet ei täida.”

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 1093/2010
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Artiklis 19 asendatakse lõige 1 
järgmisega:
„1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida 
teine […] pädev asutus võtab artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktides sätestatud 
juhtudel, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib Euroopa 
Pangandusjärelevalve, ilma et see 
piiraks artiklis 17 sätestatud volitusi, 
ühe või mitme asjaomase pädeva asutuse 
taotlusel aidata asjaomastel asutustel 
jõuda kokkuleppele käesoleva artikli 
lõigetes 2–4 osutatud korras.
Artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktides 
sätestatud juhtudel ning juhul, kui 
objektiivsete kriteeriumite alusel on 
kindlaks tehtud, et eri […] pädevad 
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asutused on eriarvamusel, võib Euroopa 
Pangandusjärelevalve omal algatusel 
aidata asjaomastel asutustel jõuda 
kokkuleppele lõigetes 2–4 osutatud 
korras.”

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1093/2010
Artikkel 19 – lõige 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 19 lõike 3 järele lisatakse 
järgmine lõige:

välja jäetud

„3a Kui Euroopa Pangandusjärelevalve 
nõuab EKP-lt kui pädevalt asutuselt lõike 
3 kohaselt teatavate meetmete võtmist või 
meetmete võtmisest hoidumist, täidab 
EKP seda nõuet või esitab kümne 
tööpäeva jooksul nõude saamisest 
Euroopa Pangandusjärelevalvele piisavad 
põhjendused, miks ta nõuet ei täida.”

Or. en


