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Finantsinspektsiooni soovituslik juhend EIOPA juhtimissüsteemi suuniste rakendamiseks

Lugupeetud asutuse juht
EIOPA järelevalvenõukogu kinnitas 28. jaanuaril 2015. a ja avaldas oma veebilehel
14. septembril 2015. a EIOPA „Juhtimissüsteemi suunised“ (EIOPA-BoS-14/253), mille
eesmärgiks on tagada ettevõtjate tegevuse arukas ja usaldusväärne juhtimine, seadmata neile
liigseid piiranguid oma organisatsioonilise struktuuri valimisel, kui nad kohaldavad
nõuetekohaselt ülesannete lahususe põhimõtet. Need suunised tuginevad direktiivi 2009/138/EÜ
(Solventsus II) direktiivi artiklitele 40–49, 93, 132 ja 246 ning Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (millega täiendatakse direktiivi 2009/138/EÜ) artiklite 258–
275 suuniseid.
Finantsinspektsiooni seadusest (edaspidi FIS) tulenevalt teostab finantsjärelevalvet
Finantsinspektsioon. FIS § 2 lõike 1 kohaselt on riiklik finantsjärelevalve järelevalve riikliku
finantsjärelevalve subjektide üle ning inter alia FIS-is, kindlustustegevuse seaduses (edaspidi
KindlTS) ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tegevuse üle.
Finantsinspektsiooni juhatuse koosolekul 8. jaanuaril 2016 otsustati EIOPA „Juhtimissüsteemi
suunised“ (EIOPA-BoS-14/253) kehtestamine Finantsinspektsiooni juhendina.
Finantsinspektsiooni soovituslikud juhendid, mis on välja antud tulenevalt EIOPA suuniste
järgimisest ning nende lisamisest Finantsinspektsiooni reguleerimis- või järelevalveraamistikku,
avalikustatakse Finantsinspektsiooni veebilehel http://www.fi.ee/. Kuigi käesolev soovituslik
juhend vastab oma tekstilt EIOPA poolt kehtestatud suuniste ametlikule tõlkele (v.a p-d 1.1, 1.4,
1.49 ja tehniline lisa), on suunised algselt kehtestatud inglise keeles. Tagamaks EIOPA suuniste
ning seeläbi ka Finantsinspektsiooni soovituslike juhendite ühetaoline rakendamine ja nendest
täpne arusaamine, avaldab Finantsinspektsioon oma veebilehel ka EIOPA suuniste ingliskeelsed
versioonid ning palub nendega EIOPA suunistel põhinevate Finantsinspektsiooni soovituslike
juhendite järgimisel tutvuda.
Juhime tähelepanu, et kuigi juhendi tekst vastab valdavalt EIOPA suunise ametliku tõlke tekstile,
on juhendi punktid 1.1, 1.4 ning 1.49 sõnaselgelt vastavusse viidud Eesti siseriikliku õigusega, mis
on tinginud vastavate punktide teatava täpsustamise. Palume lähtuda punkti 1.1 osas eelkõige
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juhendist koos EIOPA suunise inglisekeelse versiooniga ning punktide 1.4 ja 1.49 osas kõnealusest
juhendist.
Samuti on seadusest lähtuvalt kehtestatud EIOPA suunise tehniline lisa juhendi teise peatükina
eesti keeles. Juhime tähelepanu asjaolule, et suunises ja juhendis on kasutatud ja defineeritud
mõisted vaid selle suunise ja juhendi kontekstis ning nende ühetaolise rakendamise ja täpse
arusaamise huvides palume tutvuda ka ingliskeelse versiooni lisade, mõistete ja nende
definitsioonidega.
Soovitusliku juhendi suuniste tõlgendamisel tasub selgituste saamiseks tutvuda ka dokumendi
avaliku kommenteerimise lõpparuandegai.
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internetis https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-IIGuidelines.aspx või https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA_EIOPA-BoS-14-253Final%20report_Governance.pdf

