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Teave Komisjoni rakendusmääruste avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas 

 

 

Lugupeetud asutuse juht 

 

 

Tulenevalt Finantsinspektsiooni seadusest (edaspidi FIS) 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. Finantsjärelevalve 

teostamise eesmärk on FIS § 3 lõike 1 kohaselt finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja 

läbipaistvuse ning toimimise efektiivsuse suurendamine, süsteemsete riskide vähendamine ning 

finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamisele kaasaaitamine, et kaitsta 

klientide ja investorite huve nende vahendite säilimisel ning seeläbi toetada Eesti rahasüsteemi 

stabiilsust. 

 

Käesolevaga annab Finantsinspektsioon Teile teada, et seoses Solventsus II regulatsiooniga on 

Komisjon viimastel kuudel võtnud vastu mitmeid rakendusmääruseid.  

Euroopa Liidu Teatajas L 295, 12. november 2015i on avaldatud järgmised rakendusmäärused: 

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2011, 11. november 2015, milles sätestatakse 

rakenduslikud tehnilised standardid seoses nende piirkondlike valitsuste ja kohalike 

omavalitsuste nimekirjadega, kelle vastu olevaid nõudeid käsitatakse nõuetena keskvalitsuse 

vastu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ;  

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2012, 11. november 2015, milles sätestatakse 

rakenduslikud tehnilised standardid seoses lisakapitalinõuete kehtestamist, arvutamist ja 

muutmist käsitlevate otsuste tegemise korraga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivile 2009/138/EÜ; 

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2013, 11. november 2015, milles sätestatakse 

rakenduslikud tehnilised standardid seoses tervisekindlustuse riskide tasandussüsteemide 

standardhälvetega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ; 

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2014, 11. november 2015, milles sätestatakse 

rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad kindlustusgrupi järelevalve teostajale teabe 

esitamise ning järelevalveasutuste vahelise teabevahetusega seotud menetlusi ja vorme 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ; 
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 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2015, 11. november 2015, milles sätestatakse 

rakenduslikud tehnilised standardid väliste krediidikvaliteedi hinnangute hindamise korra 

kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ; 

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2016, 11. november 2015, milles sätestatakse 

rakenduslikud tehnilised standardid standardse aktsiariski omavahendite nõude sümmeetrilise 

kohandamisega seotud aktsiaindeksi kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivile 2009/138/EÜ; 

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2017, 11. november 2015, milles sätestatakse 

rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad euroga seotud valuutade valuutariski 

kapitalinõude arvutamiseks kasutatavaid kohandamistegureid vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ. 

 

Euroopa Liidu Teatajas L 347, 31. detsember 2015ii on avaldatud järgmised rakendusmäärused: 

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2450, 2. detsember 2015, milles sätestatakse 

rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega;  

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2451, 2. detsember 2015, milles sätestatakse 

rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad järelevalveasutuste poolt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt avalikustatava konkreetse teabe 

vorme ja struktuure; 

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2452, 2. detsember 2015, milles sätestatakse 

rakenduslikud tehnilised standardid seoses solventsuse ja finantsseisundi aruande menetluste, 

vormingute ja vormidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ.  

 

Juhime Teie tähelepanu, et ülaltoodud Komisjoni rakendusmäärustes on jõustumise tähtajad 

erinevad, mistõttu soovitame Teil nendega hoolikalt tutvuda. 

 

2015. aastal on avaldatud teisigi Komisjoni rakendusmääruseid seoses Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2009/138/EÜ.  Euroopa Liidu Teatajas, L 76, 20. märts 2015iii on avaldatud 

järgmised rakendusmäärused: 

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/460, 19. märts 2015, milles sätestatakse rakenduslikud 

tehnilised standardid seoses sisemudeli heakskiitmise korraga vastavalt Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ; 

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/461, 19. märts 2015, milles sätestatakse rakenduslikud 

tehnilised standardid seoses ühise otsuse tegemise protsessiga taotluse kohta kasutada 

kindlustusgrupi sisemudelit vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 

2009/138/EÜ 

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/462, 19. märts 2015, milles sätestatakse rakenduslikud 

tehnilised standardid seoses järelevalveasutuse poolt eriotstarbelise varakogumi asutamise 

heakskiitmise korraga, järelevalveasutuste koostöö ja teabevahetusega eriotstarbeliste 

varakogumite osas ning eriotstarbelise varakogumi poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt esitatava teabe vormingu ja vormide kehtestamiseks; 

 

ning Euroopa Liidu Teatajas L 79, 25. märts 2015iv on avaldatud järgmised rakendusmäärused: 

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/498, 24. märts 2015, milles sätestatakse rakenduslikud 

tehnilised standardid seoses kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrite kasutamisele 

järelevalveasutuse heakskiidu andmise menetlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivile 2009/138/EÜ; 

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/499, 24. märts 2015, milles sätestatakse rakenduslikud 

tehnilised standardid seoses järelevalveasutuse poolt lisaomavahendite kirjete kasutamisele 
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heakskiidu andmiseks kasutatavate menetlustega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2009/138/EÜ; 

 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/500, 24. märts 2015, milles sätestatakse rakenduslikud 

tehnilised standardid seoses kattuvuse kohandamise kohaldamisele järelevalveasutuse 

heakskiidu andmise puhul järgitavate menetlustega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivile 2009/138/EÜ. 

 

Finantsinspektsioon juhib Teie tähelepanu asjaolule, et käesolevas ringkirjas on toodud üksnes 

kirja saatmise hetkeks Euroopa Liidu Teatajas avaldatud asjakohased rakendusmäärused. 

Tulevikus avaldatavate Komisjoni rakendusmääruste osas palume Teil jälgida Euroopa Liidu 

Teatajat.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Andres Kurgpõld 

Juhatuse liige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külli Krutto 6680 504 

kylli.krutto@fi.ee 

 

 

 

i Internetis kättesaadav: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ:L:2015:295:TOC.  
ii Internetis kättesaadav: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ:L:2015:347:TOC.  
iii Internetis kättesaadav: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ:L:2015:076:TOC.  
iv Internetis kättesaadav: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ:L:2015:079:TOC.  
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