
 

JUHATUSE OTSUS  Tallinn 28. mai 2018 
                                  nr. 1.1-7/101 
 

 
 

 

 
 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse soovituste „Soovitused: tegevuse edasiandmine pilveteenuse osutajatele“ 
välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina 
 
Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõigetest 1 ja 3, ning 
Finantsinspektsiooni seaduse § 18 lõikest 1, § 53 lõike 3 punktist 1, § 55 lõikest 1, § 57 lõigetest 1 ja 3 
Finantsinspektsiooni juhatus 
 
otsustas: 
 

1. Anda välja Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse soovitused 
„Soovitused: tegevuse edasiandmine pilveteenuse osutajatele " (EBA/REC/2017/03); 

2. kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 1. juulist 2018; 

3. avaldada punktis 1 nimetatud soovituslik juhend Finantsinspektsiooni veebilehel; 

4. punktis 1 nimetatud soovituslikus juhendis nimetatud Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee tegevuse 
edasiandmist käsitlevad 14. detsembri 2006. aasta suunised (edaspidi CEBSi suunised) on 
Finantsinspektsiooni poolt kehtestatud soovituslikus juhendis „Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt 
tegevuse edasiandmisele (outsourcing)“ (edaspidi outsourcingu juhend). Punktis 1 nimetatud soovitusliku 
juhendi 4. peatükis olevad viited CEBSi suuniste punktidele vastavad outsourcingu juhendis olevatele 
punktidele järgnevalt: 

4.1. punktis 1 nimetatud soovitusliku juhendi 4. peatüki alapeatüki 4.1 punktis 1 nimetatud CEBSi suuniste 
1. suunise punkt f vastab outsourcingu juhendi punktidele 3.1, 3.2 ja 5.1; 

4.2. punktis 1 nimetatud soovitusliku juhendi 4. peatüki alapeatüki 4.2 punktis 2 nimetatud CEBSi suuniste 
punkt 4.3 vastab outsourcingu juhendi punktile 6.2.3; 

4.3. punktis 1 nimetatud soovitusliku juhendi 4. peatüki alapeatüki 4.3 punktis 6 nimetatud CEBSi suuniste 
8. suunise punkti 2 alapunkt g vastab outsourcingu juhendi punktidele 6.1.3 ja 6.2; 

4.4. punktis 1 nimetatud soovitusliku juhendi 4. peatüki alapeatüki 4.3 punktis 10 nimetatud CEBSi suuniste 
8. suunise punkti 2 alapunkt h vastab outsourcingu juhendi punktidele 5.2.3, 6.1.3, 6.2 ja 6.2.3; 

4.5. punktis 1 nimetatud soovitusliku juhendi 4. peatüki alapeatüki 4.5 punktis 15 nimetatud CEBSi suuniste 
8. suunise punkti 2 alapunkt e vastab outsourcingu juhendi punktidele 6.1 ja 6.1.2; 

4.6. punktis 1 nimetatud soovitusliku juhendi 4. peatüki alapeatüki 4.5 punktis 15 ja alapeatüki 4.8 punktis 
26 nimetatud CEBSi suuniste 6. suunise punkti 6 alapunkt e vastab outsourcingu juhendi punktidele 
6.1.9, 7.1 ja 7.3; 

4.7. punktis 1 nimetatud soovitusliku juhendi 4. peatüki alapeatüki 4.5 punktis 15 nimetatud CEBSi suuniste 
8. suunise punkti 2 alapunkt b vastab outsourcingu juhendi punktile 6.1; 
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4.8. punktis 1 nimetatud soovitusliku juhendi 4. peatüki alapeatüki 4.5 punktis 15 nimetatud CEBSi suuniste 
9. suunis vastab outsourcingu juhendi punktidele 6.1, 6.1.3, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2 ja 7.1; 

4.9. punktis 1 nimetatud soovitusliku juhendi 4. peatüki alapeatüki 4.5 punktis 15 ja alapeatüki 4.5 punktis 
18  nimetatud CEBSi suuniste 7. suunis vastab outsourcingu juhendi punktile 6.2.1; 

4.10. punktis 1 nimetatud soovitusliku juhendi 4. peatüki alapeatüki 4.6 punktis 19 nimetatud CEBSi suuniste 
4. suunise punkt 4 vastab outsourcingu juhendi punktile 5.2.4; 

4.11. punktis 1 nimetatud soovitusliku juhendi 4. peatüki alapeatüki 4.7 punktis 21 nimetatud CEBSi suuniste 
10. suunis vastab outsourcingu juhendi punktile 6.1.8; 

4.12. punktis 1 nimetatud soovitusliku juhendi 4. peatüki alapeatüki 4.8 punktis 26 nimetatud CEBSi suuniste 
6. suunise punkt 1 vastab outsourcingu juhendi punktile 4.2; 

4.13. punktis 1 nimetatud soovitusliku juhendi 4. peatüki alapeatüki 4.8 punktis 26 nimetatud CEBSi suuniste 
8. suunise punkti 2 alapunkt d vastab outsourcingu juhendi punktile 6.1.9. 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Kilvar Kessler 
juhatuse esimees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


