
EU-LIMITE 

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU ARVAMUS, 

13. mai 2019, 

seoses Eesti teatega rangema riikliku meetme kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 575/2013 (krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate 

usaldatavusnõuete kohta) artikli 458 alusel 

(ESRN/2019/2) 

 

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU HALDUSNÕUKOGU, 

 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1092/2010 

finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete 

Riskide Nõukogu asutamise kohta1, eelkõige selle artikli 3 lõike 2 punkti j, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, 

krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) 

nr 648/2012 muutmise kohta2, eelkõige selle artikli 458 lõiget 4, 

võttes arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu otsus ESRN/2015/4, 16. detsember 2015,  

koordineerimise raamistiku kohta, mis käsitleb riikide makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmetest 

teatamist asjaomaste asutuste poolt ning ESRNi arvamuste ja soovituste esitamist ning millega 

tunnistatakse kehtetuks otsus ESRN/2014/23,  

 

ning arvestades järgmist: 

(1) Eesti Pank, kes on määratud asutus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 kohaselt, teavitas ESRNi 

15. aprillil 2019 oma kavatsusest kohaldada riigis rangemaid meetmeid krediidiasutuste suhtes, 

kes kasutavad sisereitingute meetodit.  

(2) Konkreetselt kavatsetakse rangema riikliku meetmena kohaldada kõikide riigis tegutsevate 

krediidiasutuste suhtes, kes kasutavad sisereitingute meetodit, krediidiasutustele ettenähtud 15% 

alampiiri kaalutud keskmisele riskikaalule riskikaalude osas, mida kohaldatakse Eesti residenditest 

võlgnike hüpoteegiga tagatud jaenõuete portfelli suhtes.  

(3) Kavandatud rangema riikliku meetme jõustumine on ette nähtud 2019. aasta kolmandas kvartalis ja 

see kehtib kaks aastat. 

(4) Eesti Panga poolt teatatud, kavandatud rangema riikliku meetme hindamisel koostas otsuses 

ESRN/2015/4 osutatud hindamisrühm hindamiskirja, mis on lisatud, 

 

 ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ARVAMUSE: 

                                                           
1  ELT L 331, 15.12.2010, lk 1. 
2  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1. 
3  ELT C 97, 12.3.2016, lk 28. 
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1. Eesti Panga poolt teatatud, kavandatud rangema riikliku meetme kohaldamine riigis kooskõlas 

määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 458 on praeguses olukorras põhjendatud. Eelkõige: 

a) võttes arvesse Eesti residentidest võlgnike hüpoteegiga tagatud jaenõuete kaalutud 

keskmise riskikaalu vähenemist, väheneb sisereitingut kasutavate, Eestis tegutsevate 

krediidiasutuste kapitali võime maandada võimalikku makrotasandi usaldatavusriski või 

süsteemset riski, millest võiks tuleneda finantsstabiilsuse risk riigis; 

b) määruse (EL) nr 575/2013 artiklid 124 ja 164 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2013/36/EL4 artiklid 101, 103 kuni 105, 133 ja 136 ei käsitle piisavalt tuvastatud  

makrotasandi usaldatavusriski või süsteemset riski, arvestades nende meetmete suhtelist 

tõhusust; 

c) kavandatud rangema riikliku meetme kohaldamine on sobiv, proportsionaalne, tulemuslik ja 

tõhus meede, millega ei kaasne ebaproportsionaalset negatiivset mõju finantssüsteemile või 

selle osale muudes liikmesriikides või liidus tervikuna, mis võiks tekitada takistuse siseturule; 

d) probleem puudutab ainult ühte liikmesriiki; 

e) riske ei ole käsitletud muude meetmete kaudu määruses (EL) nr 575/2013 või direktiivis 

2013/36/EL. 

2. Kavandatud rangema riikliku meetmega ei kaasne negatiivset mõju siseturule, mis kaaluks üle 

finantsstabiilsuse positiivse külje seoses vähenenud makrotasandi usaldatavus- või süsteemse 

riskiga. 

3. Lisatud hindamiskiri „Hinnang Eesti Panga poolt kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 458 

esitatud teatisele eluaseme hüpoteeklaenudega seotud rangema riikliku meetme kohaldamise 

kohta“ on käesoleva arvamuse lahutamatu osa. 

 

 

Frankfurt Maini ääres, 13. mai 2019  

 

 

 

ESRNi sekretariaadi juhataja, ESRNi haldusnõukogu nimel  

Francesco MAZZAFERRO 

 

                                                           
4  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse 

alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega 
muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 
176, 27.6.2013, lk 338). 


