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EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,
25. märts 2008,
Riigikogu taotlusel,
seoses Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõuga
(CON/2008/14)

Sissejuhatus ja õiguslik alus
6. märtsil 2008 sai Euroopa Keskpank (EKP) Riigikogult taotluse avaldada arvamust seoses Eesti Panga
seaduse muutmise seaduse eelnõuga (edaspidi seaduseelnõu).
EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõikel 4 ja
29. juuni 1998. aasta otsuse 98/415/EÜ (riikide ametiasutuste konsulteerimise kohta Euroopa
Keskpangaga seoses õigusaktide eelnõudega)1 artikli 2 lõike 1 kolmandal taandel, kuna seaduseelnõu
käsitleb Eesti Panka. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas
Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.

Seaduseelnõu eesmärk

Seaduseelnõu eesmärk on kõrvaldada nõue, mille kohaselt võib Riigikogu valida Eesti Panga presidendi
ja nõukogu esimehe kandidaate ainult majandus- või õigusalase kõrgharidusega isikute hulgast. Tulevikus
on piisav mis tahes kõrgharidus.
Kaks täiendavat muudatust, mille on ette pannud Eesti Pank oma Euroopa Keskpankade Süsteemis
(EKPS) osalemisest tulenevate ülesannete paremaks täitmiseks, on järgmised: a) Eesti Panga õigus piirata
juurdepääsu teabele juhul, kui sellega kaasneb oht hinna- või finantsstabiilsusele, ja teabele, mille suhtes
on juurdepääsupiirangud kehtestanud EKPS, ning b) mitmeaastase volituse andmine Eesti Panga
sõltumatutele välisaudiitoritele.

2.

Üldised märkused

2.1

EKP märgib, et seaduseelnõu esitati Riigikogule vastuvõtmiseks 12. märtsil 2008 ning et EKP sai
taotluse arvamuse andmiseks 6. märtsil 2008; st vaid paar tööpäeva enne seaduseelnõu esitamist
vastuvõtmiseks. EKP soovib juhtida tähelepanu nõukogu otsuse 98/415/EÜ artiklile 4, mille
kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et EKPga konsulteeritakse kohasel ajal, mis võimaldab
õigusakti eelnõu algatanud asutusel enne sisuliste otsuste langetamist arvesse võtta EKP arvamust.
EKP loodab, et kohustust konsulteerida EKPga Eesti õigusloome kohasel etapil tulevikus

1

EÜT L 189, 3.7.98, lk 42.

austatakse. Üldjuhul peaksid olema kehtestatud vastavad sisemised menetlusnormid, et tagada
õigeaegne EKPga konsulteerimine, kui see on nõutav.
2.2

EKP märgib, et eelnõuga ette nähtud muudatus Eesti Panga presidendi ja nõukogu esimehe
haridusnõuetes ei ole vastuolus Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja
(edaspidi „EKPS põhikiri“) artiklist 14.2 tulenevate isikusõltumatuse nõuetega.

2.3

EKP toetab Eesti Panga poolt saadud teabe juurdepääsuõiguste ühtlustamist. Muudatus lähendab
seadust EKPS põhikirja artiklile 38.1.

2.4

EKP toetab ka sõltumatute audiitorite määramise menetluse muutmist, mis on kooskõlas EKPS hea
tavaga.

Käesolev arvamus avaldatakse EKP veebilehel.

Frankfurt Maini ääres, 25. märts 2008

[alla kirjutanud]

EKP president
Jean-Claude TRICHET
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