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RAHANDUSMINISTEERIUMI, EESTI PANGA JA FINANTSINSPEKTSIOONI 

KOOSTÖÖKOKKULEPE FINANTSSEKTORI POLIITIKA KUJUNDAMISEL 

 

Lähtudes eesmärgist kindlustada Eesti finantssüsteemi usaldusväärsus, stabiilsus ja finantsturu 
õigus- ja korrapärane toimimine ning finantsteenuste, sealhulgas kindlustusteenuste, ja finantsturu 
(edaspidi finantssektor) alase regulatsiooni kohasus ning korraldada sellealast koostööd 
Rahandusministeeriumi, Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni (edaspidi koos Pooled ja eraldi Pool) 
vahel, 

on Eesti Pank, keda esindab Eesti Panga president Ardo Hansson, Finantsinspektsioon, keda 
esindab Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ja Rahandusministeerium, keda 
esindab rahandusminister Sven Sester, sõlminud käesoleva koostöökokkuleppe (edaspidi Kokkulepe) 
alljärgnevas: 

 

1. ÜLDSÄTTED  

 

1.1. Kokkulepe määrab Poolte koostöö alused järgmistes valdkondades: 

1.1.1.  finantssektori poliitika kujundamine ning finantssektori õigusaktide eelnõude ja 
mõjuanalüüside väljatöötamisel osalemine; 

1.1.2. aruannete kogumine ja analüüsimine ning teabe vahetamine finantssektori, sealhulgas 
finantstaristu seisundi ja riskide kohta; 

1.1.3. Eestis asutatud või tegutsevate krediidi- ja  finantseerimisasutuste, kindlustusandjate  
või nende tütar- ja emaettevõtjatega (edaspidi finantsasutus) seotud finantskriisi ennetamine ja 
lahendamine; 

1.1.4. finantssektori poliitika alane koostöö ja teabevahetus suhtluses Euroopa Liidu 
institutsioonide ning teiste rahvusvaheliste institutsioonidega ja organisatsioonidega, 
muuhulgas Euroopa finantsjärelevalve asutuste, Euroopa Keskpanga, Euroopa 
kriisilahendusnõukogu, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ning teiste Euroopa Liidu 
liikmesriikide keskpankade, järelevalveasutuste (edaspidi pädevad asutused) ja valdkonna 
eest vastutavate ministeeriumitega; 

1.1.5. avalikkuse teavitamine eeltoodud punktides nimetatud teemadel.  

  

1.2. Pooled juhinduvad oma koostöös järgmistest põhimõtetest: 

1.2.1. selge vastutusvaldkondade jaotus Poolte vahel, kes teevad koostööd vastavalt oma 
pädevusele; 

1.2.2. dubleerimise vältimine nii Pooltele sarnaste ülesannete püstitamise kui ka kolmandatele 
isikutele kohustuste kehtestamise korral, niivõrd kui see on õigusaktidest tulenevalt ning hea 
usu ja mõistlikkuse põhimõtetest juhindudes võimalik; 

1.2.3. regulaarne ja operatiivne teabevahetus eesmärgiga võimalikult suurendada 
tulemuslikkust ja ökonoomsust Poolte ülesannete täitmisel; 

1.2.4. avatud, tõhusa, konstruktiivse ja ajakohastest hea halduse tavadest lähtuva koostöö 
teostamine ning püüdlemine kõiki Pooli puudutavates valdkondades ühiselt ette valmistatud 
aktsepteeritud lahendusteni; 

1.2.5. otstarbeka ja piisava majanduslike ning inimressursside panustamise tagamine, mis on 
vajalik Kokkuleppes sätestatud eesmärkide täitmiseks. 
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1.3. Finantskriisi ennetamise ja lahendamise alases koostöös lähtutakse põhimõttest, et Pooled 
teevad heas usus endast parima, et finantskriisi negatiivne mõju ühiskonnale ning raskustesse 
sattunud finantsasutuse klientidele ja investoritele kaasnev kahju oleks minimaalne.  

 

1.4. Pooled lähtuvad oma tegevuses neile õigusaktidega määratud ülesannetest, õigustest ja 
kohustustest ning Kokkuleppes määratletud rollide ja ülesannete jaotusest. 

 

1.5. Kokkuleppes kasutatakse mõisteid kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatuga. 

 

1.6. Kokkulepe ei ole Pooltele õiguslikult siduv ega too kaasa juriidilisi kohustusi. Pooled ei tee ega 
nõua teistelt Pooltelt kokkuleppe kohase koostöö osana toiminguid, mis on vastuolus õigusaktide või 
Poolele siduva kohustusega. 

 

2. ÜLDISED KOOSTÖÖ ALUSED 

 

2.1. ÜHISKOMISJON 

 

2.1.1. Ühiskomisjon on Poolte esindajatest koosnev alalise iseloomuga kõrgetasemeline komisjon 
Poolte koostöö koordineerimiseks ja Kokkuleppega määratud ülesannete täitmiseks. 

 

2.1.2. Ühiskomisjoni kuuluvad Finantsinspektsiooni juhatuse esimees, rahandusministeeriumi kantsler 
või rahandusministri nimetatud asekantsler ja Eesti Panga presidendi nimetatud Eesti Panga 
asepresident. Pooled nimetavad ühiskomisjoni liikmetele asendajad. 

 

2.1.3. Ühiskomisjoni peamisteks ülesanneteks on: 

2.1.3.1. Poolte koostöö koordineerimine finantsstabiilsuse ning muudes finantsturu õigus- ja 
korrapärase toimimise olulistes küsimustes ja seisukohtade kooskõlastamine; 

2.1.3.2. finantssektori alaste õigusaktide, juhendite ja nende juurde kuuluvate mõjuanalüüside 
väljatöötamise töökava heakskiitmine ja vajadusel ühiste seisukohtade kujundamise 
koordineerimine finantssektorit puudutavate Euroopa Liidu õiguse algatuste korral;  

2.1.3.3. Poolte teabevahetuse heakskiitmine, muuhulgas kitsamalt piiritletud finantssektoriga 
seotud küsimuste lahendamisel ja vajadusel juhtiva Poole määramine konkreetse probleemi 
lahendamiseks; 

2.1.3.4. vajadusel Poolte esindaja või esindajate määramine suhtlemiseks kolmandate 
isikutega ja Poolte suhtlemise koordineerimine kolmandate isikutega; 

2.1.3.5. finantssektori või finantsstabiilsusega seotud kitsamalt piiritletud küsimuste 
lahendamiseks või vastavate analüüside koostamiseks alaliste või ajutiste töögruppide 
moodustamine; 

2.1.3.6. koostöö tegemine ühiskomisjoniga sarnaste komisjonidega muudes riikides, eelkõige 
Euroopa Liidu liikmesriikides; 

2.1.3.7. vajadusel Eestis toimuvate finantssektorit puudutavate rahvusvaheliste nõupidamiste, 
konverentside jmt korraldamise koordineerimine; 

2.1.3.8. Pooltevahelise Kokkuleppe täitmisega seotud erimeelsuste lahendamine; 

2.1.3.9. muude eespool punktides nimetamata ülesannete täitmine ja küsimuste lahendamine 
kui see on vajalik Kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks. 
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2.1.4. Ühiskomisjon tegutseb finantsstabiilsuse valdkonda kuuluvates küsimustes alalise komisjonina, 
täites muuhulgas järgnevaid ülesandeid: 

2.1.4.1. finantssüsteemi riskide järjepidev hindamine ja tegutsemine regionaalse süsteemse 
riski alase teabe vahenduskeskusena; 

2.1.4.2. makrofinantsjärelevalve hinnangute ja süsteemseid riske vähendavate meetmete 
koordineerimine; 

2.1.4.3. Poolte ühise tegutsemise koordineerimine finantskriisi ennetamisel ja lahendamisel, 
sealhulgas vastavate meetmete kohaldamisel kui ühiskomisjon ei ole otsustanud eelnimetatud 
ülesande täitmiseks moodustada eraldi ajutist ühiskomisjoni; 

2.1.4.4. finantskriisi lahendamise võimekuse kontrollimise eesmärgil kriisilahendamise õppuste 
planeerimise koordineerimine. 

 

2.1.5. Ühiskomisjon koordineerib makrofinantsjärelevalve alast koostööd seoses: 

2.1.5.1. süsteemselt oluliste finantsasutuste ja finantstaristu kindlaksmääramisega;  

2.1.5.2. süsteemsete riskide tuvastamise ja süsteemsete riskide kohta hinnangu andmisega; 

2.1.5.3. süsteemsete riskide vähendamiseks rakendatavate meetmete jõustamisega. 

 

2.1.6. Ühiskomisjoni korralised koosolekud toimuvad vähemalt üks kord poolaasta jooksul. Igal Poolel 
on õigus nõuda ühiskomisjoni kokkukutsumist, kui see on tema hinnangul vajalik Kokkuleppes 
nimetatud ülesannete täitmiseks. 

 

2.1.7. Ühiskomisjon kuulab ühise seisukoha kujundamise eesmärgil ära regulaarselt või vastavalt 
vajadusele, kuid mitte vähem kui ühel korral kalendriaasta jooksul: 

2.1.7.1. Rahandusministeeriumi poolt koostöös teiste Pooltega ettevalmistatud finantssektorit 
mõjutavate õigusaktide väljatöötamise tegevuskava ja ülevaate eelnenud aasta tegevuskava 
täitmisest, mida arutatakse Ühiskomisjonis hiljemalt iga aasta veebruari lõpus; 

2.1.7.2. Eesti Panga ülevaateid ja hinnanguid finantsstabiilsust ohustavate süsteemsete 
riskidest ning süsteemsete riskide vähendamiseks kavandatavate meetmete kehtestamise  
ettepanekuid; 

2.1.7.3. vajadusel Poolte ülevaateid osalemisest rahvusvahelises koostöös; 

2.1.7.4. muud olulised teemad, mille osas Pooled on pidanud oluliseks teisi Pooli teavitada. 

 

2.1.8. Ühiskomisjoni koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab Rahandusministeeriumi esindav 
ühiskomisjoni liige, kui ühiskomisjoni liikmed ei otsusta teisiti. Ühiskomisjoni tehniline teenindamine 
roteerub iga kalendriaasta möödumisel, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. 

 

2.1.9. Pooled võivad ühiskomisjoni tasandil kaasata finantsstabiilsusega seotud küsimustes vajalike 
seisukohtade kujundamiseks Tagatisfondi esindaja. 

 

2.1.10. Ühiskomisjoni otsused tehakse konsensuse alusel. 

 

2.2. MUUD KOOSTÖÖVORMID JA VAJALIKU TEABE VAHETAMINE TAVAOLUKORRAS 
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2.2.1. Kokkuleppe täitmiseks võivad Pooled moodustada: 

2.2.1.1. alalisi või ajutisi formaalseid või mitteformaalseid töögruppe; 

2.2.1.2. kaasata Poolte nõusolekul oma tegevusse teiste Poolte töötajaid ja ametnikke, 
finantssektori esindajaid või muid vajalike teadmiste ja kogemustega isikuid; 

2.2.1.3. korraldada praktikat teise Poole ametnikele või töötajatele; 

2.2.1.4. korraldada ühiskoolitusi või seminare, sealhulgas kaasata teise Poole ametnikke või 
töötajaid koolitajana. 

 

2.2.2. Pooled eeldavad, et koostöö saavutatakse muuhulgas Poolte ametnike ja töötajate pidevate 
mitteametlike suuliste konsultatsioonide või e-kirjade vahetamise kaudu, mida täiendab põhjalik 
eesmärgipärane koostöö koordineerimine.  

 

2.2.3. Vastavalt oma vastutusvaldkonnast lähtuva teabe kättesaadavusele jagavad Pooled üksteisele 
teavet, mis on vajalik tulemuslikuks tegevuseks. Teabe vahetamisena käsitletakse muuhulgas 
sisemiste töödokumentide jagamist, sealhulgas Euroopa finantsjärelevalveasutusele mitteisikustatud 
kujul kättesaadavaks tehtud statistilisi andmeid, mis iseloomustavad Eesti finantsturgu, võrdlevad või 
ülevaatlikustavad Euroopa Liidu finantsturgude andmeid või annavad ülevaate järelevalve 
teostamisest ja on vajalikud õigusaktide eelnõude väljatöötamiseks.  

 

2.2.4. Teave edastatakse seda omava Poole algatusel või teis(t)e Pool(t)e taotluse alusel, seadusest 
tuleneval alusel, ning õigusaktides sätestatud ulatuses. 

 

2.2.5. Pooled teevad tihedat koostööd ning vahetavad olulist teavet, kui on tekkinud või võib tekkida 
oht, et teatud asjaolud või sündmused võivad oluliselt mõjutada finantssektori olukorda või kui teatud 
asjaolude või sündmuste tagajärjeks võib olla finantskriis või mõne finantsasutuse likviidsus- või 
makseraskused.  

 

2.2.6. Piiriülesel teabevahetusel lähtutakse üldjuhul põhimõttest, et Eesti Pank jagab teavet 
keskpankadega, Finantsinspektsioon järelevalveasutuste ja kriisilahendusasutustega ning 
Rahandusministeerium valdkonna eest vastutavate ministeeriumitega. Kui Poolel tekkib vajadus 
teabevahetuseks eelkirjeldatud põhimõtet järgimata, siis üldjuhul konsulteerib ta eelnevalt Poolega, 
kes tavapäraselt asjakohase institutsiooniga teavet vahetab. 

 

2.2.7. Õigeaegse ja koordineeritud teabevahetuse kindlustamiseks koostavad Pooled ühise(d) 
kontaktisikute nimekirja(d), mida muudetakse ja/või täiendatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte 
harvem kui kord kalendriaastas. 

 

3. SUHTLEMINE AVALIKKUSEGA 

 

3.1. Pooled teavitavad üksteist enne mistahes Kokkuleppes toodud ühiskomisjoni ülesannetesse 
kuuluval teemal avalikkusele suunatud avalduste tegemist. 

 

3.2. Pooled kooskõlastavad võimaluse korral eelnevalt vähemalt kahte Poolt puudutava avalduse 
ulatuse ja sisu, kui avaldus kuulub esitamisele avalikkusele, välisriikidele, rahvusvahelistele 
organisatsioonidele või Euroopa Liidu institutsioonidele. Avaldus esitatakse asjaomaste Poolte 
ühisavaldusena või lepitakse eelnevalt kokku, milline Pool avalduse teeb. 
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3.3. Pooled teevad koostööd avalikkuse teavitamisel Eesti elanike finantsteadmiste edendamiseks 
ettenähtud meetmete elluviimisel. 

 

4. KOOSTÖÖ EUROOPA LIIDU OTSUSTUSPROTSESSIS JA RAHVUSVAHELISES 
SUHTLEMISES 

 

4.1. Pooled teavitavad üksteist oma vastutusvaldkondades välislepingute sõlmimise kavatsusest. 

 

4.2. Pooled teavitavad võimaluse korral üksteist osalemisest: 

4.2.1. Euroopa Liidu institutsioonides, rahvusvaheliste institutsioonide ja organisatsioonide 
tegevuses; 

4.2.2. Euroopa finantsjärelevalveasutuste, Euroopa Keskpanga, Euroopa 
Kriisilahendusnõukogu, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, piiriüleste 
konsolideerimisgruppide järelevalve- ja kriisilahenduskolleegiumite tegevuses. 

 

4.3. Kui see ei ole vastuolus õigusaktide või Poolele siduva kohustusega, jagavad Pooled vastastikku 
eelnimetatud teavet rahvusvahelise koostöö kohta ja kooskõlastavad võimaluse korral seisukohti. 

 

4.4. Lõplik otsustusõigus otsustusprotsessis lahendamist vajavates küsimustes on otsustusprotsessis 
vahetult osaleval Poolel. 

 

4.5. Otsustusprotsessis vahetult osalev Pool võimaldab üldjuhul teistel huvitatud Pooltel 
otsustusprotsessis osaleda, välja arvatud juhtudel kui selline osalemine on vastuolus õigusaktide või 
Poolele siduva kohustusega või ei ole muul põhjusel võimalik. 

 

5. KOOSTÖÖ ÕIGUSAKTIDE JA JUHENDITE VÄLJATÖÖTAMISEL 

 

5.1. Finantssektorit reguleerivate õigusaktide või juhendite väljatöötamise kavatsusest teavitab Pooli 
see Pool, kelle pädevuses on asjakohase õigusakti eelnõu või juhendi koostamine. Juhul kui mõni 
Pooltest seda soovib, viiakse Poolte vahel läbi konsultatsioonid eesmärgiga selgitada õigusakti 
eelnõu või juhendi koostamise lähteülesannet ja põhimõtteid. Konsultatsioonide tulemused on 
soovituslikud. 

 

5.2. Seaduse või seaduse muutmise seaduse eelnõu välja töötanud Pool edastab selle teistele 
Pooltele kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks. Eelnõu edastamisest arvamuse 
avaldamiseks võib loobuda, kui eelnõul ei ole puutumust teiste Poolte pädevusega või kui eelnõu 
menetlemise asjaolud nõuavad Poolte arvamuse selgitamist teistsuguses korras. 

 

5.3. Poolte poolt välja töötatud määruste eelnõud esitatakse teistele Pooltele kooskõlastamiseks või 
arvamuse avaldamiseks, kui eelnõu koostaja hinnangul on eelnõul puutumus teiste Poolte 
pädevusega või kui Pooled on eraldi vastavalt kokku leppinud. Juhendite eelnõude kohta vahetatakse 
teavet eraldi kokkulepete alusel. 
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5.4. Pool edastab teistele Pooltele talle teatavaks saanud olulise teabe muude õigusaktide eelnõude 
kohta, mis mõjutavad finantssektorit. 

 

5.5. Pooled teavitavad üksteist viivitamatult finantssektori alaste õigusaktide ja juhendite 
rakendamisel või tõlgendamisel ilmnenud olulistest probleemidest. 

 

5.6. Õigusaktide eelnõude mõjuanalüüsi (ex ante analüüs) ja õigusaktide rakendamise mõjuanalüüsi 
(ex post analüüs) koostamisse kaasab Pool teised Pooled, kellel on valdkonna teadmised, statistilised 
andmed, aruanded või kes on kursis valdkonna rakenduspraktika arengutega. 

 

5.7. Rahandusministeerium koostab vastavalt punktile 2.1.7.1 iga kalendriaasta kohta finantssektorit 
mõjutavate õigusaktide väljatöötamise tegevuskava, milles määratakse iga eelnõu väljatöötamise 
eest vastutav Pool ning koordineeriv(ad) isik(ud) ja eelnõude ettevalmistamise tähtajad ning 
vaheetapid. Pooltel on õigus teha tegevuskava ja vastavate töögruppide moodustamise kohta 
ettepanekuid.  

 

6. KOOSTÖÖ FINANTSKRIISI ENNETAMISEL JA LAHENDAMISEL  

 

6.1. ÜLDINE TEABEVAHETUS FINANTSKRIISI ENNETAMISEL JA LAHENDAMISEL  

 

6.1.1 Finantskriisi ennetamisel ja lahendamisel lähtuvad Pooled teabevahetamisel alljärgnevatest 
põhimõtetest: 

6.1.1.1 vastavalt nende vastutusvaldkonnast lähtuva teabe kättesaadavusele jagavad Pooled 
üksteisele teavet, mis on vajalik efektiivseks finantskriisi ennetamiseks ja lahendamiseks; 

6.1.1.2 Poolte vahel toimuv teabevahetus sisaldab nii kvantitatiivseid andmeid probleemse 
finantsasutuse kohta kui ka kvalitatiivseid hinnanguid võimalike kriisilahendusmeetmete 
otstarbekuse ja sobivuse, samuti nende mõjude kohta;  

6.1.1.3 teabevahetuse korraldamisel arvestatakse teabe edastamise õigeaegsust ja kiirust, 
teabe vajalikkust otsuste tegemisel, sealhulgas arvestades otsuste mõju riigi fiskaalseisule 
ning Tagatisfondile. 

 

6.1.2. Pooled määratlevad kooskõlas õigusaktidega ja sõlmitud koostöölepingutega kodu- ja 
välismaiste institutsioonide ringi, kellega tuleb kriisiolukorras teavet jagada.  

 

6.1.3. Ühiskomisjon võib heaks kiita finantskriisi ennetamise ja lahendamise meetmete rakendamist 
kajastava kriisikommunikatsioonikava. 

 

6.2. KOOSTÖÖ FINANTSKRIISI ENNETAMISEL 

 

6.2.1. Finantskriiside ennetamiseks on ühiskomisjoni ülesanne muuhulgas: 

6.2.1.1 konsulteerida vähemalt kriisilahenduskõlblikkuse hinnangu koostamisega seotud 
küsimusi, varajase sekkumise meetmete koordineerimise küsimusi ja muid olulisi finantskriisi 
ennetamisega seotud küsimusi; 

6.2.1.2 anda teavet ja püüda vajaduse korral jõuda ühistele seisukohtadele 
kriisilahenduskolleegiumite kohtumiste päevakorrapunktide osas. 
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6.2.2. Finantskriisi ennetamise meetmete kohaldamisega seoses vahetavad Pooled teavet vähemalt, 
kui:  

6.2.2.1. finantsseisundi taastamise kava või kriisilahenduskava koostamise menetluse käigus 
on tekkinud asjaomaste  teiste riikide pädevate asutuste ühisotsustusmenetluses olulised 
erimeelsused, seda eelkõige juhul, kui erimeelsused on seotud võimaliku mõjuga riigieelarvele 
või kui ühisotsus võib tuua kaasa eelarvelisi kohustusi; 

6.2.2.2. krediidiasutuse kriisilahenduskõlblikkuse hindamisel on tuvastatud krediidiasutuse 
kriisilahendusmenetluse läbiviimiseks olulisi takistusi, sealhulgas seoses kriitiliste 
funktsioonide jätkuvuse või makse- ja arveldussüsteemide toimimisega või märkimisväärse 
otsese või kaudse ebasoodsa mõjuga finantssüsteemile, turu usaldusele või majandusele 
tervikuna; 

6.2.2.3. tingimused varajaseks sekkumiseks on täidetud ja Finantsinspektsioon, Euroopa 
Keskpank või muu pädev asutus teavitab varajase sekkumise meetmete rakendamisest, 
sealhulgas moratooriumi kuulutamisest või ajutise erihalduri nimetamisest;  

6.2.2.4. krediidiasutusel on tekkinud olulised likviidsusraskused või kriitiliste funktsioonide 
toimimine on muul põhjusel katkenud pikemaks ajaks, sealhulgas sularaha kättesaadavus või 
maksete toimepidevus on katkenud. 

 

6.2.3 Iga Pool võib punktis 6.2.2.3 või 6.2.2.4 teabe saamisel esitada ettepaneku ühiskomisjoni 
viivitamatu kokkukutsumise kohta ja taotleda Tagatisfondi esindaja ühiskomisjoni tegevusse 
kaasamist. 

 

6.2.4. Punkti 6.2.3 alusel kokkukutsutud ühiskomisjoni ülesanne on: 

6.2.4.1. koordineerida Poolte hinnanguid finantskriisi ärahoidmise võimaluste kohta, millest 
lähtutakse kriisilahenduskava ajakohastamisel; 

6.2.4.2. asjakohasel juhul koordineerida krediidiasutuse vara ja kohustuste väärtuse 
hindamise korraldamist; 

6.2.4.3. krediidiasutuse võimaliku kriisilahenduse ettevalmistamise koordineerimine, 
sealhulgas võimalike omandajatega ühenduse võtmise ettevalmistamine või asjakohasel juhul 
krediidiasutuse suhtes võimaliku pankrotiavalduse esitamise koordineerimine;  

6.2.4.4. tagada teabevahetuse sujuv toimumine Poolte vahel ja Euroopa Liidu pädevate 
asutuste, välisriikide keskpankade, valdkonna eest vastutavate ministeeriumite, pädevate 
asutuste ja kriisilahendusasutuste vahel ning vajaduse korral kriisilahenduskolleegiumites 
osalemise koordineerimine; 

6.2.4.5. vajadusel koordineerida avalikku kommunikatsiooni vastavalt ühiskomisjoni poolt 
heakskiidetud kriisikommunikatsioonikavale. 

 

6.3. KOOSTÖÖ KRIISILAHENDUSMEETMETE JA -ÕIGUSTE KOHALDAMISEL 

 

6.3.1. Finantsinspektsioon teavitab koheselt Pooli ja vajadusel Tagatisfondi ning teeb ettepaneku 
ühiskomisjon esimesel võimalusel kokku kutsuda kui järelevalve käigus saadud informatsiooni põhjal 
on Finantsinspektsiooni hinnangul tõenäoline, et finantsasutus on muutunud või võib muutuda 
tulevikus maksejõuetuks. Kui mõni teine Pool peale Finantsinspektsiooni omab eeltoodud 
informatsiooni, siis teavitab ta samuti koheselt teisi Pooli ning teeb ettepaneku ühiskomisjon esimesel 
võimalusel kokku kutsuda. 
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6.3.2. Finantsinspektsioon teavitab kriisilahendusmenetluse algatamise otsusest koheselt 
ühiskomisjoni, sealhulgas edastab teabe rakendatavatest kriislahendusmeetmetest või –õigustest 
(edaspidi kriisilahendusmeede), nende rakendamise tähtaegadest ja institutsioonide ning isikute 
nimekirja, kellele on edastatud teave kriisilahendusmenetluse algatamise kohta. 

 

6.3.3. Kriisilahendusmeetmete kohaldamisel on ühiskomisjoni ülesanne, arvestades sealhulgas 
Euroopa Liidu kriisilahenduskorraldust:  

6.3.3.1. tagada Poolte vahel infovahetuse sujuv toimumine ja koordineeritud tegevus, 
sealhulgas kasutatavate meetmete valik ja ulatus; 

6.3.3.2. koordineerida finantsasutuse varalise seisundi hindamise protseduuri korraldust; 

6.3.3.3. koordineerida sildasutuse või vara valitsemise ettevõtja asutamise, juhtimise ja 
lõpetamisega seotud küsimusi;  

6.3.3.4. koordineerida finantsasutuse kriitiliste funktsioonide jätkuvuse või makse- ja 
arveldussüsteemide toimimisega seotud küsimuste lahendamist; 

6.3.3.5. koordineerida riigipoolsete meetmete rakendamist, sealhulgas krediidiasutuse osaluse 
sundvõõrandamisega seotud korralduslikke küsimusi; 

6.3.3.6. koordineerida piiriülese teabe vahetust vastavalt Kokkuleppes esitatud põhimõtetele; 

6.3.3.7. vajadusel koordineerida avalikku kommunikatsiooni vastavalt ühiskomisjoni poolt 
heakskiidetud kriisikommunikatsioonikavale; 

6.3.3.8. koordineerida muid kriisilahendamisega seotud küsimusi. 

 

 

6.4. MUU KOOSTÖÖ FINANTSKRIISI OLUKORRAS 

 

6.4.1. Lisaks koordineerib ühiskomisjon punktides 6.2 ja 6.3 nimetatud meetmete rakendamist 
investeerimisühingute suhtes ning kindlustusportfelli üleandmist, erirežiimi kohaldamist ja 
saneerimismeetmete rakendamist kindlustusandjate suhtes. 

 

6.4.2. Iga Pool teavitab teisi Pooli seoses finantskriisi ennetamise ja lahendamisega oma 
vastutusvaldkonnas kavandatavatest töökorralduse muutustest, sealhulgas täiendavate spetsialistide 
palkamise või kaasamise vajadusest. 

 

7. KONFIDENTSIAALSUS 

 

7.1. Poolte poolt vahetatav teave on konfidentsiaalne, kui Poolte kokkuleppest või õigusaktidest ei 
tulene teisiti. 

 

7.2. Pooled tagavad, et kõik konfidentsiaalse teabega kokku puutuvad isikud kohustuvad täitma 
konfidentsiaalsusnõudeid asjakohaste õigusaktidega määratud ulatuses. 

 

7.3. Kokkuleppe raames vahetatavat teavet võib kasutada ainult kooskõlas Kokkuleppe 
eesmärkidega. 
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7.4. Pooled võivad avaldada välisriikide asutustelt või isikutelt saadud konfidentsiaalset teavet teise 
Poole töötajale või teenistujale, kellele see teave on vajalik tööülesannete täitmiseks, tingimusel, et 
teavitatav töötaja või ametnik on kohustatud säilitama teabe konfidentsiaalsust ja teabe avaldamine ei 
ole vastuolus Poole õigusaktist või lepingust tuleneva kohustusega. Kui õigusaktides või lepingutes 
on ette nähtud, et välisriikide asutustelt või isikutelt saadud konfidentsiaalset teavet võib jagada 
üksnes eelnimetatud asutuse või isiku eelneval loal, lähtuvad Pooled sellest põhimõttest. 

 

8. KOKKULEPPE KEHTIVUS, MUUTMINE JA TÄIENDAMINE 

 

8.1. Kokkulepe on sõlmitud tähtajatuna ja jõustub alates sellele alla kirjutamise hetkest kõigi Poolte 
poolt. 

 

8.2. Pooled hindavad vähemalt kord kolme aasta jooksul Kokkuleppe ajakohasust ning teevad 
sellesse vajadusel muudatusi.  

 

8.3. Kontaktisikute nimekirjad vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas ning ajakohastatakse 
vastavalt vajadusele. 

 

8.4. Poolte vahel 5. detsembril 2006. aastal sõlmitud koostöökokkulepe finantskriiside haldamiseks ja 
21. detsembril 2007. aastal sõlmitud koostöökokkulepe tunnistatakse kehtetuks alates Kokkuleppe 
jõustumisest. 

 


