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II 

(Muud kui seadusandlikud aktid) 

OTSUSED 

EUROOPA ÜLEMKOGU OTSUS, 

25. märts 2011, 

millega muudetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136 seoses stabiilsusmehhanismiga 
liikmesriikide jaoks, mille rahaühik on euro 

(2011/199/EL) 

EUROOPA ÜLEMKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 48 
lõiget 6, 

võttes arvesse 16. detsembril 2010 Belgia valitsuse poolt 
Euroopa Ülemkogule esitatud ettepanekut muuta Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklit 136, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ( 1 ), 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni arvamust ( 2 ), 

pärast Euroopa Keskpanga arvamuse saamist ( 3 ) 

ning arvestades järgmist: 

(1) Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõige 6 võimaldab 
Euroopa Ülemkogul võtta pärast Euroopa Parlamendi, 
komisjoni ja teatavatel juhtudel Euroopa Keskpangaga 
konsulteerimist ühehäälselt vastu otsuse, millega muude
takse täielikult või osaliselt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu kolmandat osa. Selline otsus ei või suurendada 
aluslepingutega liidule antud pädevust ja see jõustub vaid 
pärast seda, kui liikmesriigid on selle kooskõlas oma 
põhiseadusest tulenevate nõuetega heaks kiitnud. 

(2) Riigipead ja valitsusjuhid leppisid Euroopa Ülemkogu 28. 
ja 29. oktoobri 2010. aasta kohtumisel kokku, et liik

mesriigid peaksid looma alalise kriisilahendusmehha
nismi, et tagada finantsstabiilsus kogu euroalal, ja 
kutsusid Euroopa Ülemkogu eesistujat üles pidama 
Euroopa Ülemkogu liikmetega konsultatsioone selleks 
vajalike muudatuste üle, mis tuleb piiratud määral teha 
aluslepingus. 

(3) Belgia valitsus esitas 16. detsembril 2010 Euroopa Liidu 
lepingu artikli 48 lõike 6 esimese lõigu kohaselt ettepa
neku muuta Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 
136, lisades lõike, mille kohaselt liikmesriigid, mille 
rahaühik on euro, võivad luua stabiilsusmehhanismi, 
mis võetakse kasutusele, kui see on kogu euroala stabiil
suse tagamiseks hädavajalik, ning milles nähakse ette, et 
mehhanismi alusel mis tahes vajaliku finantsabi andmine 
toimub rangetel tingimustel. Euroopa Ülemkogu võttis 
samal ajal vastu järeldused tulevase stabiilsusmehhanismi 
kohta (punktid 1–4). 

(4) Stabiilsusmehhanism on vajalik vahend, et tegeleda 
selliste juhtudega, mil esineb risk kogu euroala finants- 
stabiilsusele, nagu kogeti 2010. aastal, ning seega aitab 
mehhanism säilitada liidu enda majanduslikku ja finants- 
stabiilsust. Euroopa Ülemkogu leppis 16. ja 17. detsembri 
2010. aasta kohtumisel kokku, et kuna selle mehhanismi 
eesmärk on tagada kogu euroala finantsstabiilsus, siis 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 122 lõiget 2 ei 
ole enam sellel eesmärgil vaja kasutada. Riigipead ja valit
susjuhid leppisid seetõttu kokku, et kõnealust sätet ei 
tuleks sellel eesmärgil kasutada. 

(5) Euroopa Ülemkogu otsustas 16. detsembril 2010 konsul
teerida Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõike 6 teise 
lõigu kohaselt nimetatud ettepaneku suhtes Euroopa 
Parlamendi ja komisjoniga. Ülemkogu otsustas samuti 
konsulteerida Euroopa Keskpangaga. Euroopa Parla
ment, ( 1 ) komisjon ( 2 ) ja Euroopa Keskpank ( 3 ) võtsid 
vastu nimetatud ettepanekut käsitlevad arvamused.

ET 6.4.2011 Euroopa Liidu Teataja L 91/1 

( 1 ) 23. märtsi 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avalda
mata). 

( 2 ) 15. veebruari 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni aval
damata). 

( 3 ) 17. märtsi 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avalda
mata).
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(6) Muudatus puudutab Euroopa Liidu toimimise lepingu 
kolmandas osas sisalduvat sätet ja see ei suurenda liidule 
aluslepingutega antud pädevust, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklisse 136 lisatakse järg
mine lõige: 

„3. Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, võivad luua 
stabiilsusmehhanismi, mis võetakse kasutusele, kui see on 
kogu euroala stabiilsuse tagamiseks hädavajalik. Mehhanismi 
alusel mis tahes vajaliku finantsabi andmine toimub rangetel 
tingimustel.” 

Artikkel 2 

Liikmesriigid teatavad nõukogu peasekretärile viivitamata koos
kõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega käesoleva otsuse 
heakskiitmiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest. 

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2013, tingimusel et esimeses 
lõigus osutatud teatised on kätte saadud, või vastasel juhul 
esimeses lõigus osutatud teatistest viimase kättesaamisele järg
neva kuu esimesel päeval. 

Artikkel 3 

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. 

Brüssel, 25. märts 2011 

Euroopa Ülemkogu nimel 
eesistuja 

H. VAN ROMPUY

ET L 91/2 Euroopa Liidu Teataja 6.4.2011
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Tellimishinnad aastal 2011 (ilma käibemaksuta, sisaldavad tavalise saatmise kulusid) 

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal ELi 22 ametlikus keeles 1 100 eurot aastas 

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria paberkandjal + 
DVD-l aastane väljaanne 

ELi 22 ametlikus keeles 1 200 eurot aastas 

Euroopa Liidu Teataja L-seeria väljaanne ainult paberkandjal ELi 22 ametlikus keeles 770 eurot aastas 

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria igakuiselt ja kumulatiivselt 
DVD-l 

ELi 22 ametlikus keeles 400 eurot aastas 

Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja 
pakkumismenetlused) kord nädalas DVD-l 

mitmekeelne: 
ELi 23 ametlikus keeles 

300 eurot aastas 

Euroopa Liidu Teataja C-seeria – värbamiskonkursid konkursside keeled 50 eurot aastas 

Euroopa Liidu Teatajat saab tellida Euroopa Liidu 22 ametlikus keeles. Teataja on jaotatud L-seeriaks (õigusaktid) 
ja C-seeriaks (teave ja teatised). 
Iga keeleversioon tuleb tellida eraldi. 
Vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 920/2005, mis avaldati ELTs L 156 18. juunil 2005 ja milles sätestatakse, et 
Euroopa Liidu institutsioonid ei ole ajutiselt kohustatud koostama ja avaldama kõiki õigusakte iiri keeles, müüakse 
ELT iirikeelseid väljaandeid eraldi. 
Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja pakkumismenetlused) tellimus sisaldab kõiki 23 keele- 
versiooni ühel mitmekeelsel DVD-l. 
Soovi korral saab koos Euroopa Liidu Teataja tellimusega mitmesuguseid Euroopa Liidu Teataja kaasandeid. 
Kaasannete ilmumisest teavitatakse tellijaid teadaande vahendusel, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. 

Müük ja tellimused 

Erinevate tasuliste perioodikaväljaannete tellimusi, k.a Euroopa Liidu Teataja tellimust, saab vormistada meie 
edasimüüjate kaudu. Edasimüüjate nimekiri on kättesaadav järgmisel veebilehel: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_et.htm 

EUR-Lexi (http://eur-lex.europa.eu) kaudu pakutakse otsest ja tasuta juurdepääsu Euroopa Liidu 
õigusaktidele. Nimetatud veebilehel saab tutvuda Euroopa Liidu Teatajaga ning ka lepingute, 

õigusaktide, kohtupraktika ja ettevalmistatavate õigusaktidega. 

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab veebilehelt http://europa.eu 
ET
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