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Infopäeva kava

• Finantsinspektsiooni rollist ja ühisrahastusmäärusest

• Üldised mõtted ühisrahastuse tegevusloa menetlusest

• FI ootused ühisrahastusteenuse osutajatele
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Üldised mõtted
ühisrahastuse
tegevusloa menetlusest
Siim Tammer

juhatuse liige



Üldisemat laadi sõnumid

• Oleme finantsjärelevalvajad, mängureeglid on määruses ja seaduses

• Tegevusloa menetlusse on kodeeritud ajasurve tekkimise oht

• Menetluse aeg on kolm kuud, peale täielikku taotlust

• Alanud menetluse peatumine/uus menetluse aeg
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Üldisemat laadi sõnumid

• Menetlusest:

• Taotlusest

• Andmete esitamise kohustus, koostöö

• Sise-eeskirjad, kui tegelikkuse peegeldus

• Kohtumised, kui menetluse üks vormidest

• Läbipaistev tagasiside

• Mitu tegevusluba

• Otsusest
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FI ootused
ühisrahastusteenuse
osutajatele



Tegevuskava

Oskar Friedrich Oengo

Finantsteenuste järelevalve osakond



Õiguslikud alused

Määruse artikkel 12 lõige 2 punkt d)

RTS Annex V lisa 1 punkt 5 alapunktid 1-3
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Eeldused

• Finantsinspektsioon hindab, kas tegevuskava on proportsionaalselt
piisav ja annab täieliku informatsiooni taotleja poolt kavandatava(te)
teenus(t)e kohta.

• Tegevuskava on iga tegevusloa taotleja puhul erinev, sest see peab
olema koostatud tegevusluba taotleva ettevõtte kohta, võttes arvesse
ettevõtte kavandatavat tegevust, ettevõtte suurust, teenuste mahtu
jmt.
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Osutatavate teenuste kirjeldus

Kirjeldusest peab nähtuma:

• osutatavad ühisrahastusteenused; 

• osutatavad kõrvalteenused; 

• teenuse osutamise viis; 

• kirjeldus ja meetodid selle kohta, kuidas tagatakse ühisrahastusplatvormile ligipääs 
ning investorite võrdne ja aus kohtlemine;

• sihtkliendid (nii projektiomanikud kui ka investorid), kellele teenust soovitakse 
osutada;
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Osutatavate teenuste kirjeldus (2)

Kirjeldusest peab nähtuma:

• laenupõhise ühisrahastuse korral:

(i) laenude vahendamise siseprotseduuride kirjeldus; ning

(ii) projektiomanike ja investoritega sõlmitavate lepingute kirjeldus;

• ühisrahastuspakkumiste liigid, mida taotleja hakkab pakkuma;

• projektide valimise kriteeriumid ja metoodika;

• pakkumiste avaldamise korraldus platvormil ning investorite ja projektiomanike
vahelise suhtluse korraldus;

• teenused, mis ei ole hõlmatud ühisrahastusmäärusega.
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Muud nõuded tegevuskavale

• Ühisrahastusplatvormi kirjeldus, mida taotleja kavatseb kasutada.

• Turustusplaani kirjeldus, mida taotleja plaanib kasutada.

• Kavandatavate teenuste osutamisega alustamise aeg.

• Piiriüleste teenuste osutamine.

• Muu informatsioon, mida taotleja peab oluliseks tegevuskavas avaldada
ning mis aitab Finantsinspektsioonil teha otsuse tegevusloa andmise
kohta.
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Organisatsioon



Sobivuse hindamine

Marju Kohv

Õigusosakond



Õiguslikud alused

Määruse artikkel 12 lg 2 p k) ja l) ning lg 3

RTS Annex VI p 12

RTS Annex VI p 13
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Juhid (1)

Nõuded juhtidele:

• hea maine

• piisavad teadmised, oskused ja kogemused 

• kohustus pühendada piisavalt aega ametipositsioonist tulenevate
ülesannete täitmiseks

• juhtorgani kollektiivne sobivus
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Juhid (2)

• Finantsinspektsioon lähtub sobivusmenetluse läbiviimisel avalikust 
dokumendist „Sobivusmenetluse läbiviimise juhend“, mis on 
kättesaadav Finantsinspektsiooni veebilehelt

• Tegevusloa taotlemisel tuleb ühisrahastusteenuse osutaja juhil täita ja 
esitada Finantsinspektsiooni küsimustik finantsjärelevalve subjekti 
reguleeritud ametikohale valitava isiku kohta

• Lisaks tuleb esitada karistusregistri väljavõte
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Osanikud või aktsionärid, kellele kuulub 20 % 
või rohkem osa- või aktsiakapitalist või 
hääleõigustest 

• Nõuded aktsionärile või osanikule:

- hea maine

• Tegevusloa taotlemisel tuleb:

- esitada ESMA RTS-s (Annex VI) nimetatud andmed ja dokumendid, 
sh füüsilisest isikust omandajal ja osaniku või aktsionäri juhil esitada
karistusregistri väljavõte
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Organisatsioon ja 
sisekontrolli süsteem

Helen Ainelo

Ühingujuhtimise osakond



Õiguslikud alused

Määruse artikkel 4 lg 1, 2, 3

Määruse artikkel 5

Määruse artikkel 12 lg 2 p e)

RTS Annex VI lisa 1 p 6
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Ootused organisatsioonile
• “Tühjad kehad” ei ole aktsepteeritavad

• Olulised funktsioonid on organisatsioonisisesed

• Olulised juhtimisega seotud isikud, sh juhatuse liikmed asuvad
enamjaolt tegevusloa väljastanud liikmesriigis

• Organisatsioonis peavad olema kindlaks määratud aruandlus-ja 
alluvusahelad

• Tegevusloa menetluse raames soovib FI näha 3 aasta töötajate
värbamise plaani

• Töötajaskond peab olema piisav teenuse osutamiseks ja 
kontrollifunktsioonide tagamiseks
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Sisekontrolli süsteem

• Sisekontrolli süsteem on ettevõtteülene ja peab hõlmama kõiki
teenuse osutaja juhtimis-ja tegevustasandeid

• Tõhusas sisekontrolli süsteemis rakendatakse kolme kaitseliini
põhimõtet

• Vastavuskontrolli ja riskijuhtimise funktsiooni olemasolu

• Tagatud peab olema funktsioonide lahusus

• Kontrollifunktsioonide sõltumatus teistest tegevustest

• Sisekontrolli mehhanismid peavad tagama tegevuse vastavuse
õigusaktides ja sise-eeskirjades sätestatule
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Sisekontrolli süsteem jätk

• Kontrollifunktsioonide tööd reguleerivate sise-eeskirjade olemasolu

• Regulaarne kontroll tegevuse, huvide konfliktide ja teenuse kvaliteedi
üle

• Regulaarne aruandlus juhtkonnale

• Juhtkond vaatab vähemalt kord kahe aasta jooksul läbi
usaldatavusenõuete kaitsemeetmed ja talitluspidevuse kava

• Sise-eeskirjad ei ole regulatsioonide kopeering, vaid on konkreetsele
organisatsioonile kohandatud praktilised juhised töötajatele

• Sise-eeskirju tuleb regulaarselt üle vaadata ning ajakohastada
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IT ja talitluspidevus

Kalle Klooster

Finantssektori infrastruktuuri osakond



Õiguslikud alused

Määruse artikkel 12 lg 2 p f), g) ja j)

RTS Annex V

RTS Annex VI lisa 1 p 7 ja 8
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Inimesed, protsessid, dokumentatsioon, 
tehnoloogia

• Ülevaade IT organisatsioonist ja IKT valdkonna korraldusest;

• IKT-valdkonna  sise-eeskirjad, raamistikud ja protseduurid;

• Turvapoliitika ning eeskirjad ja andmed turvalisuse tagamise kohta;

• Meetmed küberturvalisuse tagamiseks;

• Andmed kavandatavate teenuste osutamiseks vajalike infotehnoloogiliste süsteemide 
ja muude tehnoloogiliste vahendite ning süsteemide kohta;

• Infosüsteemide, tehniliste ressursside ja infovarade haldamiseks ja turvamiseks 
rakendatavate meetmete kirjeldused.
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Plaanitava tegevuste ja teenustega seotud riskide 
kaardistus, talitluspidevus

• Operatsiooniriskide tuvastamise, seire, maandamise ja haldamisega seotud protseduurid, 
sise-eeskirjad ja dokumendid.

• IKT-valdkonna, sh IKT-taristu, infoturbe, väliste IKT-teenustepakkujatega ja küberriskidega, 
seotud riskide, tuvastamise, seire, maandamise ja haldamisega seotud protseduurid, sise-
eeskirjad ja dokumendid.

• IKT-taristu talitluspidevuse ja taasteplaanide protseduurid, sise-eeskirjad ja dokumendid, sh 
teenuste järjepidevuse tagamiseks kasutatavate meetmete kirjeldus.
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Välised osapooled (IT)

• Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt tegevuse edasiandmisele – kehtib olemasolev 
juhend. 

• Väliste IKT-valdkonna teenusepakkujatega sõlmitud teenuste kirjeldused ja dokumentatsioon.

• Sõltumatu eksperdi hinnang tegevusloa taotleja kasutatavate tehnoloogiliste lahenduste ja 
küberturvalisuse tagamise kohta.
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Kasulikud materjalid:

• Finantsinspektsiooni 12.02.2021 soovituslik juhend “Nõuded operatsiooniriski juhtimise korraldamiseks”

• Finantsinspektsiooni 5.08.2019 soovituslik juhend “Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt tegevuse edasiandmisele
(outsourcing)

• Finantsinspektsiooni 12.02.2018 soovituslik juhend “Nõuded finantsjärelevalve subjekti talitluspidevuse protsessi korraldamisele

• Finantsinspektsiooni 23.03.2021 soovituslik juhend “Nõuded finantsjärelevalve subjekti infotehnoloogia ja infoturbe korraldusele”
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Huvide konflikt

Maris Mägi

Ühingujuhtimise osakond



Õiguslikud alused

Määruse artikkel 8

Määruse artikkel 12 lg 2 p m)

RTS Annex IV

RTS Annex VI lisa 1 p 14
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Huvide konfliktide kaardistamine
• Huvide konfliktid peavad olema kaardistatud

• Projektiomanikena ei tohi aktsepteerida järgmisi isikuid:
• Oma osanikke või aktsionäre, kellele kuulub 20% või enam osa- või

aktsiakapitalist või hääleõigusest

• Oma juhte või töötajaid

• Eelnimetatutega seotud isikuid

• Investoritena võib eelnimetatud isikuid aktsepteerida kui huvide
konfliktid on maandatud ning vastav info investoritele avalikustatud
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Võimalikud huvide konfliktid veel
• on tõenäoline, et teenuse osutaja või tema töötaja saab kliendi arvelt finantstulu 

või väldib rahalist kahju

• teenuse osutaja või tema töötaja on huvitatud kliendile osutatud teenuse 
tulemustest, mis erineb kliendi huvist selle tulemuse vastu

• teenuse osutaja või tema töötaja omab rahalist või muud stiimulit soosida klienti 
või kliendigrupi huve teise kliendi või kliendigrupi huvide ees

• teenuse osutaja või tema töötaja saab muult isikult kui klient seoses kliendile 
osutatava teenusega hüvesid rahalise või mitterahalise hüve või teenuse näol

• grupist tulenevad huvide konfliktid

• muud võimalikud huvide konfliktid, sh organisatsioonisisesed (nt funktsioonide 
lahususe mittetagamine)
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Huvide konflikti sise-eeskiri
• Sise-eeskiri peab andma töötajatele selgust, millised huvide konfliktid

võivad tekkida, kuidas neid vältida või kui ei ole võimalik vältida, siis
kuidas on need maandatud

• Sise-eeskiri peab minimaalselt sisaldama järgmist:
• huvide konflikti olukorra kirjeldus

• meetmed lahendamiseks/maandamiseks

• ülesannete lahusus

• seotud osapoolte tehingute põhimõtted

• regulaarse hindamise kohustus

• klientide teavitamine
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Avalikustamine
• Lähtuda tuleb määruse ja ESMA RTS-I Annex IV nõuetest

• Avalikustamisel tuleb mh arvestada
• Klientide olemust ehk avalikustamise sihtgruppi

• Huvide konfliktidest tulenevate riskide kirjeldus peab olema selge ja 
arusaadav

• Maandamise meetmed peavad olema piisavalt detailsed, et kliendil oleks
võimalik oma kaalutletud otsus teha õigetel alustel
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Tegevuse edasiandmine

Maris Mägi

Ühingujuhtimise osakond



Õiguslikud alused

Määruse artikkel 9

Määruse artikkel 12 lg 2 p n)

RTS Annex VI lisa 1 p 15
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Mida tegevuse edasiandmisel arvestada?
• Tegevuse edasiandmine (edaspidi TEA) peab olema suunatud klientidele

osutatavate teenustega kaasnevate kohustuste paremaks täitmiseks

• TEA ei tohi takistada teenuse osutaja majandustegevust

• TEA ei tohi kahjustada klientide huve

• Ei tohi tekkida olukorda, kus teenuse osutaja ise ei tegele majandustegevusega, 
milleks tal tegevusluba on ehk edasi ei tohi anda põhitegevusi

• Tegevusi ei tohi edasi anda isikutele, kes ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele
või teenuse osutaja poolt kehtestatud kriteeriumitele

• Isikul, kellele tegevus edasi antakse, peab olema suuteline neid kohustusi täitma
ning tal on selleks vajalikud teadmised ja oskused

• TEA korral, sh piiriülese teenuse puhul peab olema võimalik teha selle üle kontrolli
ja järelevalvet
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Tegevuse edasiandmine

• FI soovituslik juhend “Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt
tegevuse edasiandmisele (outsourcing)”

• TEA ei tohi kahjustada teenuse osutaja sisekontrolli ega teenuse
kvaliteeti ega toimimist

• Kaasneda ei tohi täiendavaid operatsiooniriske

• Enne tegevuse edasiandmist tuleks analüüsida ja hinnata selle
vajalikkust, sh millised riskid kaasnevad ja kuidas neid maandatakse
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Tegevuse edasiandmine jätk.
• TEA ei vabasta vastutusest ega õigusaktide nõuete täitmisest

• Tegevusloa menetluses soovime saada ülevaadet:

• millised tegevused edasi antakse

• Kellele tegevused edasi antakse

• Olemasolevad SLAd

• Sisemine korraldus TEA kontrollimiseks ning selleks eraldatud
ressurss

• TEA sise-eeskirja olemasolu
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Ootused investorikaitsele

Oskar Friedrich Oengo

Finatsteenuste järelevalve osakond



Õiguslikud alused

Määruse artiklid 7, 21, 22, 23, 24, 25 ja 12 lõige 2 punktid o), q), r)

RTS Annex III

RTS Annex VI punktid 18 ja 19

RTS Annex VIII

RTS Annex IX
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Investorite teavitamine lepingueelselt ja 
lepingu kestel

• Sise-eeskiri põhiteabedokumendi täielikkuse, õigsuse ja selguse hindamiseks.

• Põhiteabedokumendi vorm.

• Investorile põhiteabedokumendi õigeaegne esitamine.

• Põhiteabedokumendi tõlkimine teise keelde.

• Investorite teavitamine muudatustest põhiteabedokumendis ja muudest projektiga
seotud olulistest asjaoludest.

• Suhtlusvahendid investorite teavitamiseks.

• Investorite teavitamisel täpse teabe esitamine ja ebavõrdse olukorra vältimine.
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Investori teadmiste kontroll, investeeringu 
sobivus ja järelemõtlemisaeg 
• Investorile investeeringu sobivuse hindamine. Investori varasema kogemuse, 

investeerimiseesmärgi, finantsilise seisu, investeerimise baasteadmiste ning 
ühisrahastust hõlmavate teadmiste kontrollimine.

• Investori poolt tema teadmiste kohta esitatud info usaldusväärsuse ja täpsuse 
tagamine.

• Investori netoväärtuse arvutamine.

• Riskihoiatuste esitamine.

• Investorile järelemõtlemisaja andmine.
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Kaebuste menetlemine

• Kliendikaebuste menetlemise kord.

• Kaebuse esitamise standardvormi avaldamine.

• Kaebuste vastu võtmine ja säilitamine.

• Finantsinspektsiooni roll.
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Usaldatavusnõuded

Ilja Hlebov

Riskide ja analüüsi osakond



Õiguslikud alused

Määruse artikkel 11

Määruse artikkel 12 lg 2 p h) ja i)

RTS Annex VI lisa 1 p 9
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Usaldatavusnõuded

• Teenusepakkujal peab olema piisavalt omavahendeid

• Miinimumsumma on 25 tuhat eurot või 25% aasta püsikuludest, sõltuvalt sellest kumb on suurem

• Omavahendid on defineeritud pangandusmääruses (nn CRR) artiklis 26

• Omavahendid on laiem mõiste kui aktsia- või osakapital

• Omavahenditesse kuulub lisaks aktsiakapitalile reservid ja jaotamata kasum

• Jooksva aasta kasumit võib omavahenditesse kaasata ainult FI loal ja pärast vaheauditi tegemist

• Omavahenditest tuleb teha kohustuslikud mahaarvamised, nt immateeriaalsed varad, osalused 
teistes finantsasutustes (CRR artikkel 36)

• Alternatiiv omavahenditele on kindlustusleping, mis vastab Määruse nõuetele (artikkel 11 lg 6 ja 7) 

• Kindlustuskatte võrra võib vähendada omavahendite nõuet
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Krediidiriski juhtimine

Kadri Kaljaste

Riskide ja analüüsi osakond



Õiguslikud alused

Määruse artikkel 4 lõiked 2 ja 4, artikkel 6 ja artikkel 12 lõige 2 punkt e

RTS Annex VI Lisa 1 punkt 6(3)

ESMA RTS Annex VII

EBA RTS määruse artikli 6 lõige 7 alusel

EBA RTS määruse artikli 19 lõige 7 alusel (tähtaeg mai 2022)
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Ühisrahastusteenuse osutaja krediidiriski juhtimisraamistik

• Finantsinspektsioon hindab krediidiriski juhtimisraamistiku vastavust määruse ja määruse alusel kehtestatud
RTS-de nõuetele.

• Projektidest tulenevate riskide realiseerumise hindamine on ühisrahastusteenuse osutaja, projektiomaniku ja
investori vastutus.

• Riskijuhtimisraamistik peab võtma arvesse ettevõtte kavandatavat tegevust, ettevõtte suurust, pakutavaid
teenuseid jmt.

• Kehtestama peab vahendatud laenudega seotud riskide hindamiseks asjakohased süsteemid ning kontrollid.

• Kehtestama krediidireitingute arvutamise metoodika, kui ühisrahastusteenuse osutajad kohaldavad
ühisrahastusprojektide suhtes krediidireitinguid.

• Kehtestama ühisrahastuspakkumiste hinna määramise metoodika, kui ühisrahastusteenuse osutajad teevad
ettepanekuid hinnastamise osas.

• Kehtestama metoodika makseviivituse määrade arvutamiseks ja avalikustamiseks.

• Kehtestama metoodika vahendatud ühisrahastuspakkumiste arvestuse pidamise kohta.
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Ühisrahastuspakkumise hinna määramine

• Ühisrahastuspakkumise hinna määramise metoodika

• Kuidas arvestatud hinnatud krediidiriski

• Õiglase ja asjakohase hinna tagamise protsessid

• Ühisrahastusprojekti või projektiomaniku krediidiriski hindamise metoodika

• Hinnangu aluseks olev teave

• Hindamise läbiviimise põhimõtted

• Hindamise sagedus
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Makseviivituse määra arvutamine

• ESMA RTS Määruse artikli 20 lõike 3 alusel

• Metoodikad:

• Laenu liigitamiseks makseviivituses olevaks

• Makseviivituse määra arvutamiseks

• Tegeliku makseviivituse määra arvutamiseks riskikategooriate
lõikes

• Oodatava makseviivituse määra arvutamiseks riskikategooriate
lõikes

• Sise-eeskiri andmete kogumise ja säilitamise kohta
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Individuaalse laenuportfelli valitsemine

• EBA RTS määruse artikli 6 lõige 7 alusel

• Metoodikad ja protsessid:
• Laenu aktsepteerimiseks

• Laenude, investori portfelli ja projekti omaniku krediidiriski hindamiseks

• Seotud isikute grupi määramiseks

• Laenude riskikategooriatesse määramiseks

• Tagatiste ja garantiide hindamiseks ja aktsepteerimiseks

• Kaalutud keskmise aastase intressimäära arvutamiseks

• ....

• Põhimõtted ja kord seoses ettenägematute kulude reserviga, kui see 
luuakse
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Aruandlus

Helene Trušina

Aruandluse ja teabe osakond



Ühisrahastusteenuse osutaja aruandlus

• Miks peab aruandeid esitama?

• Millest alustada?

• Millega arvestada?

• Kuidas ja millal aruandeid esitada?

• Mis saab esitatud aruannetest?

• Mis juhtub, kui aruanded jäävad esitamata?



Miks peab aruandeid esitama?

Määruse (EL) 2020/1506 Artikkel 16 “Ühisrahastusteenuse osutajate aruandlus” 

Ühisrahastusteenuse osutaja esitab igal aastal tegevusloa andnud pädevale asutusele 
konfidentsiaalselt tema platvormi kaudu rahastatud projektide loetelu, esitades iga 
projekti kohta järgmise teabe: 

a) projektiomanik ja kaasatud summa; 

b) emiteeritud instrument; 

c) koondteave investorite ja investeeritud summade kohta (maksuresidentsuse järgi). 
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Millest alustada?

• ühisrahastusteenuse osutajal peab olema juhtimiskord ja 
sisekontrollimehhanismid, sealhulgas riskijuhtimis- ja raamatupidamisarvestuse 
kirjeldus, et tagada vastavus Määruse (EL) 2020/1506 nõuetele (art 12(2) punkt 
e)), sh:

• Kelle ülesandeks on aruannete esitamine Finantsinspektsioonile;

• Kontrollprotseduuride kirjeldus ja sagedus, mis tagavad andmete täielikkuse ja nõuetele 
vastavuse ning õigeaegse esitamise;

• Sisekontrollimehhanismid, mis tagavad korra ajakohasuse ja tõhususe.

• Andmete korrektseks esitamiseks peab olema tagatud andmete säilitamine sellise 
detailsusega, et oleks võimalik aruannete korrektne esitamine (iga pakkumise 
kohta kõikide projektiomanike ja investorite, investeeringute ja instrumentide 
andmed).
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Millega arvestada?

• Eristada ühisrahastuspakkumisi, mis kuuluvad Määruse 2020/1506 reguleerimisalasse ja millised 
mitte;

• Nõuded andmete sisule määratakse otsekohalduva Määrusega;

• Nõuded andmete esitamisele rahandusministri määrusega või Finantsinspektsiooni veebis;

• Esitatud andmete terviklikkuse ja nõuetele vastavuse eest vastutab ühisrahastusteenuse osutaja;

• Ühisrahastusteenuse osutajal ja juriidilisest isikust projektiomanikul peab olema LEI kood. ESMA 
selgituste kohaselt The entities are free to choose the LOU they request the LEI from. The price for obtaining
the LEI ranges from 189 to 49 EUR. ESMA also notes that, for the reporting purposes under Article 16 of the
ECSPR, there is no requirement to renew the LEI on an annual basis;

• Esitata tuleb ka selliste pakkumiste andmed, mis ei leidnud kalendriaasta jooksul rahastamist.

• Aruannete koostamiseks kasutatud algandmeid tuleb säilitada 5 aastat.
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Kuidas ja millal aruandeid esitada?
• Andmete esitamine toimub Finantsinspektsiooni aruandlusportaali kaudu;

• Andmed esitatakse XML formaadis, krüpteeritult;

• Aruandeperiood on kalendriaasta;

• Aruannete esitamise tähtaeg kalendriaastale järgneva aasta veebruar. 

• Esmakordne aruannete esitamine
• Pärast tegevusloa saamist Finantsinspektsioon saadab kirja, milles selgitab aruannete 

esitamisega seonduvat;

• Esimene aruandeperiood on tegevusloa saamisest kuni sama kalendriaasta lõpuni;

• Aruanded tuleb esitada ka siis, kui tegevust ei ole enne kalendriaasta lõppu alustatud või ei 
ole ühtegi ühisrahastuspakkumist, mille kohta tuleks andmeid esitada.

• Esitamisele kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.
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Mis saab esitatud aruannetest?

• Finantsinspektsioon kontrollib esitatud andmete vastavust määrustega sätestatud 
nõuetele, vajadusel palub esitata parandatud aruanded;

• Kõikide ühisrahastusteenuste osutajate aruannetest saadud andmed koondatakse 
ühte aruandesse, teave projekti omanike kohta anonümiseeritakse. Koond 
edastatakse ESMA-le;

• Nii üksikuid tegevusi kui turgu tervikuna analüüsitakse järelevalvelistel
eesmärkidel;

• ESMA avaldab statistika kogu EL kohta.
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Mis juhtub, kui aruanded jäävad esitamata?

Määruse (EL) 2020/1506 Artikkel 39

• Liikmesriik annab pädevatele asutustele riigisisese õiguse kohaselt õiguse määrata halduskaristusi 
ja võtta muid sobivaid haldusmeetmeid sh artikli 16 lõikes 1 sätestatud õigusrikkumiste eest (lg 1 
punkt a)

• Kohaldada võib järgmisi haldusmeetmeid:

• avalik teadaanne, milles märgitakse ära õigusrikkumise eest vastutava isiku nimi ja õigusrikkumise 
laad;

• ettekirjutus, millega nõutakse õigusrikkumisena käsitatava tegevuse lõpetamist ja hoidumist selle 
tegevuse kordamisest;

• keeld isikul ühisrahastusteenuse osutajates juhtimisülesandeid täita;

• maksimaalne haldustrahv 500 000 € või sama palju, kui on kahekordne kasu, mis saadi õigusrikkumise 
tulemusel.

• Liikmesriik võib ette näha täiendavaid karistusi või meetmeid ning suuremaid rahatrahve.
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Tänan kuulamast!

Küsimusi?

info@fi.ee


