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SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2017/2082,
22. september 2017,
millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise bruto
arvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2017/28)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest ja neljandat taanet,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 3.1, 17, 18 ja 22,
ning arvestades järgmist:
(1)

9. juunil 2016 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemis hoitavate finantsturgude infrastruktuuride tagatisvahendite
tasustamise harmoneerimise.

(2)

TARGET2-Securities (T2S) üleminekukava viidi lõpule septembris 2017 ja kõrvalsüsteemidele asjaomastes
arvelduskordades pakutud integreeritud mudelit enam ei pakuta.

(3)

Üleeuroopalise koheste maksete lahenduse arendamise toetuseks lisatakse TARGET2s uus kõrvalsüsteemi
arvelduskord (arvelduskord nr 6, reaalajaline).

(4)

suunise EKP/2012/27 (1) teatavaid aspekte tuleb selgitada,

(5)

Seetõttu tuleb suunist EKP/2012/27 muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Muudatused
Suunist EKP/2012/27 muudetakse järgmiselt:
1. artiklit 2 muudetakse järgmiselt:
a) punkt 31 asendatakse järgmisega:
„31) „kõrvalsüsteem“ (ancillary system, AS) – EMPs asutatud üksuse poolt hallatav süsteem, mille üle teostab
järelevalvet ja/või järelevaatamist pädev ametiasutus ja kes järgib eurodes teenuseid pakkuvate
infrastruktuuride asukohas kehtivaid järelevaatamisnõudeid (vastavalt muudatustele, mis avaldatakse EKP
veebilehel) (*) ning milles makseid ja/või finantsinstrumente vahetatakse ja/või realiseeritakse või
(1) Suunis EKP/2012/27, 5. detsember 2012, üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2)
kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).
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kirjendatakse a) TARGET2s arveldatavate rahaliste kohustuste kaudu; ja/või b) TARGET2s hoitavate vahendite
kaudu kooskõlas käesoleva suunisega ja kahepoolse lepinguga kõrvalsüsteemi ja eurosüsteemi asjakohase
keskpanga vahel;
(*) Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha kohta on avaldatud EKP veebilehel
www.ecb.europa.eu järgmistes dokumentides: a) „Policy statement on euro payment and settlements located
outside the euro area“, 3. november 1998; b) „Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central
counterparty clearing“, 27. september 2001; c) „Eurosystem policy principles on the location and operation of
infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“, 19. juuli 2007; d) „Eurosystem policy
principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions:
specification of ‘legally and operationally located in the euro area“, 20. november 2008; e) „Eurosystem
oversight policy framework“, juuli 2011, võttes arvesse 4. märtsi 2015. aasta kohtuotsust Ühendkuningriik vs
Euroopa Keskpank, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.“;
b) lisatakse järgmine punkt 74:
„74) „tagatisvahendid“ (Guarantee Funds) – kõrvalsüsteemi osaleja poolt antud vahendid, mida kasutatakse, kui
üks või enam osalejat ei täida mis tahes põhjusel oma maksekohustusi kõrvalsüsteemi ees.“;
2. artiklit 11 muudetakse järgmiselt:
a) pealkiri asendatakse järgmisega:
„Tagatisvahendite tasustamine“;
b) lõige 1 jäetakse välja;
c) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.

Tagatisvahendite hoidmist tasustatakse hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga.“;

3. artiklit 17 muudetakse järgmiselt:
a) lisatakse järgmine lõige 3a:
„3a.
Eurosüsteemi keskpank, kes on peatanud osaleja osalemise TARGET2 osasüsteemis lõike 1a kohaselt,
töötleb selle osaleja makseid ainult tema esindaja (k.a pädeva asutuse või kohtu poolt määratud esindaja, näiteks
osaleja pankrotihaldur) korraldusel või pädeva asutuse täitmisele pööratava otsuse alusel või kohtu poolt maksete
töötlemiseks antud korralduse alusel.“;
b) lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Eespool lõigetes 1 kuni 3a sätestatud eurosüsteemi keskpankade kohustused kehtivad ka juhul, kui
kõrvalsüsteemid peatavad või lõpetavad kõrvalsüsteemiliidese kasutamise.“;
4. II, IIa ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva suunise I lisale;
5. IV lisa asendatakse käesoleva suunise II lisaga.

Artikkel 2
Jõustumine ja rakendamine
Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.
Keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro, võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise järgimiseks, ja
kohaldavad neid alates 13. novembrist 2017. Nad teatavad EKP-le nende meetmetega seotud dokumentidest ja
vahenditest hiljemalt 20. oktoobriks 2017.
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Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 22. september 2017
EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI
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I LISA

Suunise EKP/2012/27 II, IIa ja V lisa muudetakse järgmiselt:
1. II lisa muudetakse järgmiselt:
a) artiklis 1 asendatakse kõrvalsüsteemi mõiste järgmisega:
„„kõrvalsüsteem“ (ancillary system, AS) – Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asutatud üksuse poolt hallatav
süsteem, mille üle teostab järelevalvet ja/või järelevaatamist pädev ametiasutus ja kes järgib eurodes teenuseid
pakkuvate infrastruktuuride asukohas kehtivaid järelevaatamisnõudeid (vastavalt muudatustele, mis avaldatakse
EKP veebilehel) (*) ning milles makseid ja/või finantsinstrumente vahetatakse ja/või realiseeritakse või
kirjendatakse a) TARGET2s arveldatavate rahaliste kohustuste kaudu; ja/või b) TARGET2s hoitavate vahendite
kaudu kooskõlas suunisega EKP/2012/27 (**) ja kahepoolse lepinguga kõrvalsüsteemi ja eurosüsteemi asjakohase
keskpanga vahel;
(*) Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha kohta on avaldatud EKP veebilehel www.ecb.
europa.eu järgmistes dokumentides: a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the
euro area“, 3. november 1998; b) „Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central
counterparty clearing“, 27. september 2001; c) „Eurosystem policy principles on the location and operation
of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“, 19. juuli 2007; d) „Eurosystem policy
principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions:
specification of ‘legally and operationally located in the euro area“, 20. november 2008; e) „Eurosystem
oversight policy framework“, juuli 2011, võttes arvesse 4. märtsi 2015. aasta kohtuotsust Ühendkuningriik vs
Euroopa Keskpank, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.
(**) Suunis EKP/2012/27, 5. detsember 2012, üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste
kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).“;

b) artiklit 34 muudetakse järgmiselt:
i) lõige 6 asendatakse järgmisega:
„6. Kui maksemooduli konto omaniku osalus TARGET2-[keskpangas/riigis] on peatatud lõike 1 punktist a
erineval alusel, arhiveeritakse kõik tema laekuvad maksed ja väljuvad maksejuhised ja sisestatakse
sisendkontrolli alles pärast seda, kui peatatud osalusega maksemooduli konto omaniku keskpank on neid
selgesõnaliselt aktseptinud.“;

ii) lisatakse järgmine lõige 7:
„7. Kui maksemooduli konto omanik on TARGET2-[keskpangas/riigis] peatatud lõike 1 punkti a alusel,
töödeldakse selle maksemooduli konto omaniku makseid ainult tema esindaja (k.a pädeva asutuse või kohtu
poolt määratud esindaja, näiteks maksemooduli konto omaniku pankrotihaldur) korraldusel pädeva asutuse
täitmisele pööratava otsuse alusel või kohtu poolt maksete töötlemiseks antud korralduse alusel. Kõiki
sisenevaid makseid töödeldakse kooskõlas lõikega 6.“;

c) artiklit 38 muudetakse järgmiselt:
i) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Erandina lõikest 1 nõustub osaleja, et [keskpank] võib avalikustada TARGET2-[keskpangale/riigile] töö
käigus saadud teavet osaleja, ühest rühmast pärit osalejate või osaleja klientide maksete, tehniliste asjaolude või
organisatsiooni kohta a) teistele keskpankadele või kolmandatele isikutele, kes osalevad TARGET2[keskpanga/riigi] töös, ulatuses, mis on vajalik TARGET2 tõhusaks toimimiseks või osaleja või rühma
riskipositsiooni hindamiseks; b) teistele keskpankadele turuoperatsioonide, rahapoliitika funktsioonide, finantss
tabiilsuse või finantslõimumise jaoks vajalikeks analüüsideks; või c) liikmesriikide ja liidu järelevalveasutustele,
k.a keskpankadele, ulatuses, mis on vajalik nende avaliku sektori ülesannete täitmiseks ega ole vastuolus
kohaldatava õigusega. [keskpank] ei vastuta teabe avalikustamise finants- või äriliste tagajärgede eest.“;
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ii) lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3.
Erandina lõikest 1 võib [keskpank] kasutada, avalikustada või avaldada teavet osalejate ja osalejate
klientide maksete kohta statistilistel, ajaloolistel, teaduslikel või muudel eesmärkidel, kui see ei võimalda
otseselt ega kaudselt tuvastada osalejat ega osaleja kliente ning kui see toimub [keskpank] avalike ülesannete
täitmise käigus või teiste avalike üksuste, kellele teave on üle antud, avalike ülesannete täitmise käigus.“;
d) I liite punkti 8 alapunkti 8 alajaotus c asendatakse järgmisega:
„c) maksemooduli kontolt kõrvalsüsteemi poolt hallatavale tehnilisele kontole, kasutades reaalajalist arvelduskorda
nr 6; ja“;
e) IV liidet muudetakse järgmiselt:
i) punkti 6 alapunkt a asendatakse järgmisega:
„a) Kui [keskpank] peab seda vajalikuks, algatab ta maksejuhiste eriolukorras töötlemise ühisplatvormi
eriolukorramoodulis või muul viisil. Sellisel juhul osutatakse osalejatele teenuseid ainult piiratud ulatuses.
[Keskpank] teatab osalejatele eriolukorras töötlemise alustamisest mis tahes kättesaadavate sidevahendite
kaudu.“;
ii) punkti 8 alapunkt b asendatakse järgmisega:
„b) [Keskpanga] tehnilise rikke korral võivad mõnesid või kõiki tema TARGET2-[keskpank/riik]-ga seotud
tehnilisi funktsioone täita teised eurosüsteemi keskpangad või ühisplatvorm.“;
f) V liite punktis 3 asendatakse tabel järgmisega:
„Kellaaeg

Kirjeldus

6.45 -7.00

Arvelduspäeva ettevalmistus (*)

7.00 -18.00

Arveldusperiood

17.00

Kliendimaksete arveldusperioodi lõpp (s.t maksejuhised, mille algatajaks ja/või makse saa
jaks ei ole otseosaleja ega kaudne osaleja; süsteemis tuvastatakse need sõnumite MT 103
või MT 103+ alusel)

18.00

Pankadevaheliste maksete arveldusperioodi lõpp (s.t maksed, mis ei ole kliendimaksed)

18.00-18.45 (**)

Päevalõputöötlemine

18.15 (**)

Üldine püsivõimaluste kasutamise lõpp

(vahetult pärast seda)
18.30 (***)

Keskpankade juurdepääs andmetele raamatupidamissüsteemide ajakohastamiseks

18.45-19.30 (***)

Järgmise arvelduspäeva ettevalmistus

19.00 (***) –
19.30 (**)

Likviidsuse liikumine maksemooduli kontol

19.30 (***)

Tööperioodi alguse teade, püsikorralduste arveldamine likviidsuse kandmiseks maksemoo
duli kontolt allkontodele/tehnilistele kontodele (kõrvalsüsteemidega seotud arveldamine)
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Kirjeldus

19.30 (***) – 22.00

Täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu seoses reaalajalise arvelduskorraga nr 6);
täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu enne kõrvalsüsteemi töötsükli alguse teadet
seoses arvelduskorraga nr 6 (liidesühenduses); kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult
juhul, kui kasutatakse kõrvalsüsteemi arvelduskorda nr 6 reaalajas ja arvelduskorda nr 6
liidesühenduses) arvelduskorda nr 6 liidesühenduses)

22.00 -1.00

Tehniline hooldus

1.00 -7.00

Kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult juhul kui kasutatakse kõrvalsüsteemi arvel
duskorda nr 6 reaalajas ja arvelduskorda nr 6 liidesühenduses)

(*) Arvelduspäev – arveldusperiood ja päevalõputöötlemine.
(**) Kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel tööpäeval lõpeb periood 15 minutit hiljem.
(***) Kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel tööpäeval algab periood 15 minutit hiljem.“;

g) VI liites asendatakse punkt 14 järgmisega:
„14. Otseosalejatele kehtivad järgmised arvete esitamise reeglid: otseosaleja (AL rühm või CAI rühma haldur, kui
kasutatakse AL või CAI moodulit) saab eelmise kuu arve maksmisele kuuluva tasu kohta hiljemalt järgmise
kuu üheksandaks tööpäevaks. Makse tuleb teostada hiljemalt selle kuu 14ndaks kuupäevaks [keskpanga]
poolt osutatud kontole ja see debiteeritakse otseosaleja maksemooduli kontolt.“;
2. IIa lisa muudetakse järgmiselt:
a) artiklit 24 muudetakse järgmiselt:
i) lõige 6 asendatakse järgmisega:
„6.
Kui eriotstarbelise rahakonto omaniku osalus TARGET2-[keskpangas/riigis] on peatatud lõike 1
punktist a erineval alusel, esitatakse kõik tema laekuvad maksed ja väljuvad maksejuhised arveldamiseks alles
pärast seda, kui peatatud osalusega eriotstarbelise rahakonto omaniku keskpank on neid selgesõnaliselt
aktseptinud.“;
ii) lisatakse järgmine lõige 7:
„7.
Kui eriotstarbelise rahakonto omaniku TARGET2-[keskpangas/riigis] on peatatud lõike 1 punkti a alusel,
töödeldakse selle eriotstarbelise rahakonto omaniku makseid ainult tema esindaja (k.a pädeva asutuse või kohtu
poolt määratud esindaja, näiteks eriotstarbelise rahakonto omaniku pankrotihaldur) korraldusel või pädeva
asutuse täitmisele pööratava otsuse alusel või kohtu poolt maksete töötlemiseks antud korralduse alusel. Kõiki
sisenevaid makseid töödeldakse kooskõlas lõikega 6.“;
b) artiklit 27 muudetakse järgmiselt:
i) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Erandina lõikest 1 nõustub eriotstarbelise rahakonto omanik, et [keskpank] võib avalikustada TARGET2[keskpangale/riigile] töö käigus saadud teavet eriotstarbelise rahakonto omaniku, ühest rühmast pärit
eriotstarbelise rahakonto omanike või eriotstarbelise rahakonto omaniku klientide maksete, tehniliste asjaolude
või organisatsiooni kohta: a) teistele keskpankadele või kolmandatele isikutele, kes osalevad TARGET2[keskpanga/riigi] töös, ulatuses, mis on vajalik TARGET2 tõhusaks toimimiseks või eriotstarbelise rahakonto
omaniku või rühma riskipositsiooni hindamiseks; b) teistele keskpankadele turuoperatsioonide, rahapoliitika
funktsioonide, finantsstabiilsuse või finantslõimumise jaoks vajalikeks analüüsideks; või c) liikmesriikide ja liidu
järelevalveasutustele, k.a keskpankadele, ulatuses, mis on vajalik nende avaliku sektori ülesannete täitmiseks ega
ole vastuolus kohaldatava õigusega. [keskpank] ei vastuta teabe avalikustamise finants- või äriliste tagajärgede
eest.“;
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ii) lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3.
Erandina lõikest 1 võib [keskpank] kasutada, avalikustada või avaldada teavet eriotstarbelise rahakonto
omaniku või tema klientide maksete kohta statistilistel, ajaloolistel, teaduslikel või muudel eesmärkidel, kui see
ei võimalda otseselt ega kaudselt tuvastada eriotstarbelise rahakonto omanikku ega tema kliente ning kui see
toimub [keskpank] avalike ülesannete täitmise käigus või teiste avalike üksuste, kellele teave on üle antud,
avaliku sektori ülesannete täitmise käigus.“;
3. V lisa muudetakse järgmiselt:
i) IA liite punkti 8 alapunkti 8 alajaotus c asendatakse järgmisega:
„c) maksemooduli kontolt kõrvalsüsteemi poolt hallatavale tehnilisele kontole, kasutades reaalajalist arvelduskorda
nr 6.“;
ii) IIA liite punkt 4 asendatakse järgmisega:
„4. Otseosalejatele kehtivad järgmised arvete esitamise reeglid: otseosaleja saab eelmise kuu arve maksmisele
kuuluva tasu kohta hiljemalt järgmise kuu üheksandaks tööpäevaks. Makse tuleb teostada hiljemalt selle kuu
14ndaks tööpäevaks [keskpanga] poolt osutatud kontole ja see debiteeritakse otseosaleja maksemooduli
kontolt.“
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II LISA

Suunise EKP/2012/27 IV lisa asendatakse järgmisega:
„IV LISA
KÕRVALSÜSTEEMIDE ARVELDUSKORD

1. Mõisted
Kooskõlas mõistetega artiklis 2 kasutatakse käesolevas lisas järgmisi mõisteid:
1) „krediteerimiskorraldus“ (credit instruction) – kõrvalsüsteemi poolt esitatud ja kõrvalsüsteemi keskpangale
adresseeritud maksekorraldus kõrvalsüsteemi poolt peetava ja/või hallatava ühe maksemooduli konto
debiteerimiseks ja arveldava panga maksemooduli konto või allkonto krediteerimiseks korralduses näidatud
summa võrra,
2) „debiteerimiskorraldus“ (debit instruction) – kõrvalsüsteemi poolt esitatud ja arveldavale keskpangale
adresseeritud maksekorraldus debiteerimisvolituse alusel arveldava panga maksemooduli konto või allkonto
debiteerimiseks ning kõrvalsüsteemi ühe maksemooduli konto või muu arveldava panga maksemooduli
konto krediteerimiseks juhises näidatud summa võrra;
3) „maksekorraldus“ või „kõrvalsüsteemi maksekorraldus“ (payment instruction, AS payment instruction) –
debiteerimiskorraldus või krediteerimiskorraldus;
4) „kõrvalsüsteemi keskpank“ (ancillary system central bank, ASCB) – eurosüsteemi keskpank, kellega
kõrvalsüsteem on sõlminud kahepoolse lepingu kõrvalsüsteemi maksejuhiste arveldamiseks
maksemoodulis;
5) „arveldav keskpank“ (settlement central bank, SCB) – eurosüsteemi keskpank, kus asub arveldava panga
maksemooduli konto;
6) „arveldav pank“ (settlement bank) – osaleja, kelle maksemooduli kontot või allkontot kasutatakse
kõrvalsüsteemi maksejuhise arveldamiseks;
7) „teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ (Information and Control Module, ICM) – ühisplatvormi moodul, mis
võimaldab maksemooduli konto omanikel saada reaalajas teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise
korraldusi, et juhtida likviidsust ja anda eriolukorra varumaksete juhiseid;
8) „ICM teade“ (ICM broadcast message) – teave, mis edastatakse info- ja kontrollimooduli (ICM) kaudu
samaaegselt kõigile või valitud rühmale maksemooduli konto omanikele;
9) „debiteerimisvolitus“ (debit mandate) – eurosüsteemi keskpanga poolt sätestatud staatiliste andmete vormi
järgiv arveldava panga poolt antud volitus, mis on adresseeritud nii tema kõrvalsüsteemile kui ta tema
arveldavale keskpangale ning millega volitatakse kõrvalsüsteemi esitama debiteerimisjuhiseid ja antakse
arveldavale keskpangale juhis arveldava panga maksemooduli konto või allkontode debiteerimiseks
debiteerimiskorralduste alusel;
10) „lühike positsioon“ (short) – kõrvalsüsteemi maksejuhiste arveldamise ajal rahalise kohustuse olemasolu;
11) „pikk positsioon“ (long) – kõrvalsüsteemi maksejuhiste arveldamise ajal rahalise nõudeõiguse olemasolu;
12) „süsteemidevaheline arveldus“ (cross-system settlement) – debiteerimiskorralduse reaalajaline arveldus, mille
puhul toimuvad maksed ühelt kõrvalsüsteemi arveldavalt pangalt arvelduskorra nr 6 alusel teise
kõrvalsüsteemi arveldavale pangale arvelduskorra nr 6 alusel;
13) „staatiliste andmete (haldus)moodul“ (Static Data (Management) Module) – ühisplatvormi moodul, milles
kogutakse ja arhiveeritakse staatilisi andmeid.
14) „tehniline konto“ (technical account) – erikonto, mida hoiab maksemooduli kontol kõrvalsüsteem või mida
hoiab kõrvalsüsteemi kasutuseks mõeldud TARGET2 osasüsteemis kõrvalsüsteemi keskpank kõrvalsüsteemi
nimel.
2. Arveldavate keskpankade ülesanded
Iga eurosüsteemi keskpank tegutseb arveldava keskpangana iga arveldava panga suhtes, kelle jaoks see keskpank
peab maksemooduli kontot.
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3. Keskpankade, kõrvalsüsteemide ja arveldavate pankate suhtekorraldus
1)

Kõrvalsüsteemide keskpangad peavad tagama, et kõrvalsüsteemid, kellega neil on kahepoolsed lepingud,
esitavad arveldavate pankade nimekirja koos arveldavate pankade maksemooduli kontode andmetega, mille
kõrvalsüsteemi keskpank salvestab ühisplatvormi staatiliste andmete (haldus)moodulis. Igal kõrvalsüsteemil
on ICM kaudu juurdepääs tema asjaomaste arveldavate keskpankade nimekirjale.

2)

Kõrvalsüsteemide keskpangad peavad tagama, et kõrvalsüsteemid, kellega neil on kahepoolsed lepingud,
teatavad viivitamata kõikidest muudatustest arveldavate pankade nimekirjas. Kõrvalsüsteemide keskpangad
peavad muudatuse kohta saatma ICM teate asjaomasele arveldavale keskpangale.

3)

Kõrvalsüsteemide keskpangad peavad tagama, et kõrvalsüsteemid, kellega neil on kahepoolsed lepingud,
saavad oma arveldavatelt pankadelt debiteerimisvolitused ja muud asjakohased dokumendid ja edastavad
need kõrvalsüsteemi keskpangale. Dokumendid esitatakse inglise keeles ja/või kõrvalsüsteemi keskpanga
asukohariigi riigikeeles. Kui kõrvalsüsteemi keskpanga riigikeeled ei ole samad mis arveldava keskpanga
riigikeeled, esitatakse dokumendid ainult inglise keeles või inglise keeles ja kõrvalsüsteemi keskpanga
riigikeeltes. TARGET2-ECB kaudu arveldavad kõrvalsüsteemid peavad esitama dokumendid inglise keeles.

4)

Kui arveldav pank on vastava kõrvalsüsteemi keskpanga TARGET2 osasüsteemis osaleja, kontrollib
kõrvalsüsteemi keskpank arveldava panga debiteerimisvolituse kehtivust ja teeb vajalikud kanded staatiliste
andmete (haldus)moodulis. Kui arveldav pank ei ole vastava kõrvalsüsteemi keskpanga TARGET2
osasüsteemi osaleja, edastab kõrvalsüsteemi keskpank debiteerimisvolituse (või selle elektroonilise koopia,
kui kõrvalsüsteemi keskpank ja arveldav pank on nii kokku leppinud) asjaomas(t)ele arveldavatele
keskpankadele selle kehtivuse kontrollimiseks. Arveldav keskpank teostab kontrolli ja teatab asjaomasele
kõrvalsüsteemi keskpangale kontrollimise tulemusest viie tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest. Pärast
kontrollimist ajakohastab kõrvalsüsteemi keskpank ICMs arveldavate pankade nimekirja.

5)

Kõrvalsüsteemi keskpanga poolt teostatav kontroll ei mõjuta kõrvalsüsteemi kohustust täita
maksekorraldusi ainult alapunktis 1 osutatud nimekirja kantud arveldavate pankade kaudu.

6)

Kui tegemist ei ole samade üksustega, vahetavad kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad
teavet iga arveldamisel toimuva olulise sündmuse kohta.

7)

Kõrvalsüsteemide keskpangad peavad tagama, et kõrvalsüsteemid, kellega neil on kahepoolsed lepingud,
teatavad selle kõrvalsüsteemi nime ja BICi, kellega kavatsetakse süsteemidevahelist arveldust teostada, ning
kuupäeva, mil süsteemidevaheline arveldus konkreetse kõrvalsüsteemiga peaks algama või lõppema. See
teave salvestatakse staatiliste andmete korraldamise moodulis.

4. Maksekorralduste esitamine kõrvalsüsteemiliidese kaudu
1)

Kõik kõrvalsüsteemi poolt kõrvalsüsteemiliidese kaudu esitatud maksekorraldused peavad olema XML
sõnumite vormis.

2)

Kõik kõrvalsüsteemi poolt kõrvalsüsteemiliidese kaudu edastatud
erakorralisteks kiirmaksejuhisteks ja arveldatakse II lisa sätete kohaselt.

3)

Maksekorraldus loetakse aktseptituks, kui:

maksekorraldused

loetakse

a) maksekorraldus vastab TARGET2 võrguteenuse osutaja poolt kehtestatud reeglitele;
b) maksekorraldus vastab kõrvalsüsteemi keskpanga TARGET2 osasüsteemi vorminõuetele ja tingimustele;
c) arveldav pank on kantud punkti 3 alapunktis 1 osutatud arveldavate pankade nimekirja;
d) süsteemisisese arvelduse puhul on asjaomane kõrvalsüsteem kantud kõrvalsüsteemide nimekirja, kellega
võib süsteemidevahelist arveldust teostada;
e) kui arveldava panga TARGET2s osalemine on peatatud, tuleb saada peatatud osalusega arveldava panga
arveldava keskpanga selge nõusolek.
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5. Maksekorralduste sisestamine süsteemi ja nende tagasivõtmatus
1)

Krediteerimiskorraldused loetakse sisestatuks vastavasse TARGET2 osasüsteemi ning nad muutuvad
tagasivõtmatuks hetkel, mil kõrvalsüsteemi keskpank on need aktseptinud. Debiteerimiskorraldused
loetakse sisestatuks vastavasse TARGET2 osasüsteemi ning nad muutuvad tagasivõtmatuks hetkel, mil
arveldav keskpank on need aktseptinud.

2)

Alapunkti 1 kohaldamine ei mõjuta kõrvalsüsteemi eeskirju, mis sätestavad maksekorralduste
kõrvalsüsteemi sisestamise hetke ja/või kõrvalsüsteemile esitatud maksekorralduste tagasivõtmatuks
muutumise hetkena varasema ajahetke kui sätestatakse maksejuhise TARGET2 osasüsteemi sisestamise
hetk.

6. Arvelduskord
1)

Kui kõrvalsüsteem taotleb arvelduskorra kasutamist, peab asjaomane kõrvalsüsteemi keskpank
võimaldama ühte või mitut järgmist arvelduskorda:
a) arvelduskord nr 2

(reaalajaline arveldus),

b) arvelduskord nr 3

(kahepoolne arveldus),

c) arvelduskord nr 4

(tavaline mitmepoolne arveldus),

d) arvelduskord nr 5

(samaaegne mitmepoolne arveldus),

e) arvelduskord nr 6

(sihtotstarbega likviidsus, reaalajaline ja süsteemisisene arveldus).

2)

Arvelduskorda nr 1 (likviidsuse ülekandmine) enam ei pakuta.

3)

Arveldavad keskpangad toetavad kõrvalsüsteemide maksekorralduste arveldamist kooskõlas alapunktis 1
osutatud arvelduskorra valikuga, sh arveldavad maksejuhiseid arveldavate pankade maksemooduli kontodel
või allkontodel.

4)

Alapunktis 1 osutatud arvelduskorra üksikasjad on toodud punktides 10 kuni 14.

7. Maksemooduli konto avamise kohustuse puudumine
Kõrvalsüsteemidel ei ole kõrvalsüsteemiliidest kasutades kohustust saada TARGET2 osasüsteemi otseosalejaks
või pidada maksemooduli kontot.
8. Arvelduskorra toetuseks kasutatavad kontod
1)

Lisaks maksemooduli kontodele võivad kõrvalsüsteemide keskpangad, kõrvalsüsteemid ja arveldavad
pangad avada maksemoodulis järgmist liiki kontosid, et kasutada punkti 6 alapunktis 1 osutatud
arvelduskordi:
a) tehnilised kontod;
b) tagatiskontod;
c) allkontod.

2)

Kui kõrvalsüsteemi keskpank pakub liidesühendusega mudeli osas arvelduskorda nr 4, 5 või 6, avab ta
asjaomastele kõrvasüsteemidele oma TARGET2 osasüsteemis tehnilised kontod. Neid kontosid võib
kõrvalsüsteemi keskpank pakkuda ka arvelduskorra nr 2 ja 3 kasutamiseks. Arvelduskorra nr 4 ja 5 jaoks
tuleb avada eraldi tehnilised kontod. Liidesühendusega arvelduskordade nr 3, 4, 5 või 6 osas peab
tehniliste kontode jääk asjaomase kõrvalsüsteemi arvelduskorra lõpus olema null või positiivne ja
arvelduspäeva lõpus null. Tehnilisi kontosid tuvastatakse kõrvalsüsteemi BICiga või asjaomase
kõrvalsüsteemi keskpanga BICiga.

3)

Kui kõrvalsüsteemi keskpank pakub reaalajalist arvelduskorda nr 6, avab ta TARGET2 osasüsteemis
tehnilise konto. Tehniliste kontode jääk reaalajalise arvelduskorra nr 6 puhul võib olla päeva kestel ainult
null või positiivne ja seal võib olla positiivne üleööjääk. Konto üleööjäägi suhtes kohaldatakse sama
tasustamisreeglit, mis tagatisvahenditele käesoleva suunise artikli 11 kohaselt.
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4)

Kui kõrvalsüsteemi keskpank pakub arvelduskorda nr 4 või 5, võib ta avada kõrvalsüsteemile oma
TARGET2 osasüsteemis tagatiskonto. Sellistel kontodel olevaid summasid kasutatakse, et arveldada
kõrvalsüsteemi maksekorraldusi juhul, kui arveldava panga maksemooduli kontol ei ole piisavalt vaba
likviidsust. Tagatiskontosid võivad pidada kõrvalsüsteemi keskpangad, kõrvalsüsteemid või tagatise andjad.
Tagatiskontod tuvastatakse vastava kontoomaniku keskpanga BICi abil.

5)

Kui kõrvalsüsteemi keskpank pakub liidesühendusega mudeli osas arvelduskorda nr 6, peab arveldav
keskpank avama oma TARGET2 osasüsteemis arveldavatele pankadele ühe või mitu allkontot, mida
kasutatakse likviidsuse eraldamiseks ja, asjakohastel juhtudel, süsteemidevaheliseks arvelduseks. Allkontod
tuvastatakse nendega seotud maksemooduli konto BICi ning vastavat allkontot eristava kontonumbri abil.
Kontonumber koosneb maa koodist ning kuni 32st märgist (kooskõlas panga kontonumbri vastava
riigisisese struktuuriga).

6)

Punkti 1 alapunktides a kuni c osutatud kontosid ei avaldata TARGET2 kataloogis. Maksemooduli konto
omaniku taotlusel esitatakse kontoomanikule kõikide nende kontode kohta iga tööpäeva lõpus asjakohased
kontoväljavõtted (MT 940 ja MT 950).

7)

Käesolevas punktis osutatud liiki kontode avamise reegleid ja nende kohaldamist arvelduskorrale võib
täpsustada kõrvalsüsteemide ning kõrvalsüsteemide keskpankade kahepoolsetes lepingutes.

9. Arvelduskord nr 1 – Likviidsuse ülekandmine
Seda arvelduskorda enam ei pakuta.
10. Arvelduskord nr 2 – Reaalajaline arveldus
1)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad, kes pakuvad arvelduskorda nr 2, peavad toetama
kõrvalsüsteemi tehingute raha poole (cash leg) arveldamist, arveldades kõrvalsüsteemide esitatud
maksekorraldusi ükshaaval ja mitte kogumitena. Kui maksekorraldus lühikese positsiooniga arveldava
panga maksemooduli konto debiteerimiseks on pandud järjekorda kooskõlas II lisaga, teatab asjaomane
arveldav keskpank sellest arveldavale pangale ICM teatega.

2)

Arvelduskorda nr 2 võib kõrvalsüsteemile pakkuda ka mitmepoolsete positsioonide arveldamiseks. Sel
juhul avab kõrvalsüsteemi keskpank asjaomasele kõrvalsüsteemile tehnilise konto. Kõrvalsüsteemi
keskpank ei või kõrvalsüsteemile osutada laekuvate ja väljuvate maksete järjestamise haldamise teenust,
mis võib olla nõutav selliseks mitmepoolseks arvelduseks. Kõrvalsüsteem on ise vastutav vajaliku
järjestamise eest.

3)

Kõrvalsüsteemi keskpangad võivad pakkuda maksekorralduste arveldamist teatavate kõrvalsüsteemi
määratud ajaliste piirangute raames kooskõlas punkti 15 alapunktidega 2 ja 3.

4)

Arveldavatel pankadel ja kõrvalsüsteemidel on ICM kaudu juurdepääs teabele. Kõrvalsüsteemidele
teatatakse arvelduse teostamisest/ebaõnnestumisest ICM sõnumiga. Vastava taotluse esitamise korral
teatatakse TARGET2 võrguteenuse osutaja kaudu TARGET2 kasutavatele arveldavatele pankadele teostatud
arveldusest SWIFT MT 900 või MT 910 sõnumiga. Internetipõhist juurdepääsu kasutavaid maksemooduli
konto omanikke teavitatakse ICM sõnumiga.

11. Arvelduskord nr 3 – Kahepoolne arveldus
1)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad, kes pakuvad arvelduskorda nr 3, peavad toetama
kõrvalsüsteemi tehingute raha poole (cash leg) arveldamist, arveldades kõrvalsüsteemide esitatud maksekor
raldused kogumitena. Kui maksekorraldus lühikese positsiooniga arveldava panga maksemooduli konto
debiteerimiseks on pandud järjekorda kooskõlas II lisaga, teatab asjaomane arveldav keskpank sellest
arveldavale pangale ICM teatega.

2)

Arvelduskorda nr 3 võib kõrvalsüsteemile pakkuda ka mitmepoolsete positsioonide arveldamiseks. Selleks
kohaldatakse mutatis mutandis punkti 10 alapunkti 2 järgmiste erisustega:
a) maksekorraldused: i) debiteerida lühikese positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontosid ja
krediteerida kõrvalsüsteemi tehnilist kontot ning ii) debiteerida kõrvalsüsteemi tehnilist kontot ja
krediteerida pika positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontosid; ja
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b) pika positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontosid krediteeritakse pärast lühikese
positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontode debiteerimist.
3)

Kui mitmepoolne arveldus ebaõnnestub (näiteks kuna kõik laekumised lühikese positsiooniga arveldavate
pankade kontodelt ei ole tulemuslikud), peab kõrvalsüsteem esitama maksekorraldused, et pöörata tagasi
juba arveldatud debiteerimistehingud.

4)

Kõrvalsüsteemi keskpangad võivad pakkuda:
a) maksekorralduste arveldamist teatavate kõrvalsüsteemi poolt määratud ajaliste piirangute raames
kooskõlas punkti 15 alapunktiga 3; ja/või
b) punkti 15 alapunktis 1 osutatud teatamisperioodi kasutamise võimalust.

5)

Arveldavatel pankadel ja kõrvalsüsteemidel on ICM kaudu juurdepääs teabele. Kõrvalsüsteemidele teatakse
arvelduse teostumisest/ebaõnnestumisest valitud eelistuse – ühekordne või üldine teade – põhjal. Vastava
taotluse korral teatatakse arveldavatele pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või MT 910
sõnumiga. Internetipõhist juurdepääsu kasutavaid maksemooduli konto omanikke teavitatakse ICM
sõnumiga.

12. Arvelduskord nr 4 – Tavaline mitmepoolne arveldus
1)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad, kes pakuvad arvelduskorda nr 4, peavad toetama
kõrvalsüsteemi tehingute raha poole (cash leg) mitmepoolset arveldamist, arveldades kõrvalsüsteemide
esitatud maksekorraldused kogumitena. Kõrvalsüsteemi keskpangad avavad kõrvalsüsteemile vastava
tehnilise konto.

2)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad peavad tagama maksekorralduste nõutava
järjestamise. Nad kirjendavad krediteerimised ainult juhul, kui kõik debiteerimised on edukalt teostatud.
Maksekorraldused: a) „lühikese positsiooniga“ arveldavate pankade kontode debiteerimiseks ja
kõrvalsüsteemi tehnilise konto krediteerimiseks; ning b) pika positsiooniga arveldavate pankade kontode
krediteerimiseks ja kõrvalsüsteemi tehniliste kontode debiteerimiseks, esitatakse ühe failina.

3)

Esimesena arveldatakse maksekorraldused lühikese positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli
konto debiteerimiseks ja kõrvalsüsteemide tehnilise konto krediteerimiseks. Alles pärast kõikide selliste
maksekorralduste arveldamist (sh võimalikud ülekanded tehnilisele kontole tagatissumma mehhanismi
kaudu), krediteeritakse pika positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontosid.

4)

Kui maksekorraldus lühikese positsiooniga arveldava panga maksemooduli konto debiteerimiseks on
pandud järjekorda kooskõlas II lisaga, teatab arveldav keskpank sellest arveldavale pangale ICM teatega.

5)

Kui lühikese positsiooniga arveldaval pangal ei ole oma maksemooduli kontol piisavalt vahendeid, käivitab
kõrvalsüsteemi keskpank tagatissumma mehhanismi, kui selles on kokku lepitud kõrvalsüsteemi keskpanga
ja kõrvalsüsteemi kahepoolses lepingus.

6)

Kui tagatissumma mehhanismi ei ole ette nähtud ja arveldus tervikuna ei teostu, on kõrvalsüsteemi
keskpangad ja arveldavad keskpangad pädevad tagasi lükkama kõik failis sisalduvad maksekorraldused ning
tagasi pöörama juba arveldatud maksekorraldused.

7)

Kõrvalsüsteemi keskpangad teatavad arveldavatele pankadele arvelduse ebaõnnestumisest ICM teatega.

8)

Kõrvalsüsteemi keskpangad võivad pakkuda:
a) maksekorralduste arveldamist teatavate kõrvalsüsteemi poolt määratud ajaliste piirangute raames
kooskõlas punkti 15 alapunktiga 3;
b) punkti 15 alapunktis 1 osutatud teatamisperioodi kasutamise võimalust;
c) tagatissumma mehhanismi kooskõlas punkti 15 alapunktiga 4.

9)

Arveldavatel pankadel ja kõrvalsüsteemidel on ICM kaudu juurdepääs teabele. Kõrvalsüsteemidele
teatatakse arvelduse teostamisest või ebaõnnestumisest. Vastava taotluse korral teatatakse arveldavatele
pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või MT 910 sõnumiga. Internetipõhist juurdepääsu
kasutavaid maksemooduli konto omanikke teavitatakse ICM sõnumiga.
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13. Arvelduskord nr 5 – Samaaegne mitmepoolne arveldus
1)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad, kes pakuvad arvelduskorda nr 5, peavad toetama
kõrvalsüsteemi tehingute mitmepoolsete rahapositsioonide arveldamist, arveldades kõrvalsüsteemide
esitatud maksekorraldused. Vastavate maksekorralduste arveldamiseks kasutatakse 4. algoritmi (vt II lisa
I liide). Erinevalt arvelduskorrast nr 4 järgib arvelduskord nr 5 „all-or-nothing“ põhimõtet. Selle korra
kohaselt debiteeritakse lühikese positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontosid ja
krediteeritakse pika positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontosid samaaegselt (mitte
järjekorras nagu arvelduskorra nr 4 kohaselt). Punkt 12 kehtib mutatis mutandis järgmiste erisustega. Kui
ühte või mitut maksekorraldust ei saa arveldada, pannakse kõik maksekorraldused järjekorda ja korratakse
järjekorras olevate kõrvalsüsteemide maksekorralduste arveldamiseks punkti 16 alapunktis 1 osutatud
4. algoritmi.

2)

Kõrvalsüsteemi keskpangad võivad pakkuda:
a) maksekorralduste arveldamist teatavate kõrvalsüsteemi poolt määratud ajaliste piirangute raames
kooskõlas punkti 15 alapunktiga 3;
b) punkti 15 alapunktis 1 osutatud teatamisperioodi kasutamise võimalust;
c) tagatissumma mehhanismi kooskõlas punkti 15 alapunktiga 4.

3)

Arveldavatel pankadel ja kõrvalsüsteemidel on ICM kaudu juurdepääs teabele. Kõrvalsüsteemidele
teatatakse arvelduse teostamisest või ebaõnnestumisest. Vastava taotluse korral teatatakse arveldavatele
pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või MT 910 sõnumiga. Internetipõhist juurdepääsu
kasutavaid maksemooduli konto omanikke teavitatakse ICM sõnumiga.

4)

Kui maksekorraldus lühikese positsiooniga arveldava panga maksemooduli konto debiteerimiseks on
pandud järjekorda kooskõlas II lisaga, teatab asjaomane arveldav keskpank sellest arveldavale pangale ICM
teatega.

14. Arvelduskord nr 6 – sihtotstarbega likviidsus, reaalajaline ja süsteemisisene arveldus
1)

Arvelduskorda nr 6 võib kasutada nii liidesühendusega kui ka reaalajalise mudeli puhul kooskõlas
alapunktidega 4 kuni 12 ja 13 kuni 16 allpool. Reaalajalises mudelis peab asjaomane kõrvalsüsteem
kasutama tehnilist kontot, et koguda oma arveldavate pankade poolt eraldatud vajalikku likviidsust oma
positsioonide rahastamiseks. Liidesühendusega mudelis peab arveldav pank avama vähemalt ühe allkonto,
mis on seotud konkreetse kõrvalsüsteemiga.

2)

Vastava taotluse korral teatatakse arveldavatele pankadele SWIFT MT 900 või MT 910 sõnumiga, ning
internetipõhist juurdepääsu kasutavatele maksemooduli konto omanikele ICM sõnumiga, nende
maksemooduli kontode, asjakohastel juhtudel allkontode, krediteerimisest ja debiteerimisest.

3)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad, kes pakuvad süsteemidevahelist arveldust
arvelduskorra nr 6 alusel, peavad toetama süsteemidevahelise arvelduse makseid, kui need on algatatud
asjaomastes kõrvalsüsteemides. Liidesühendusega arvelduskorra nr 6 puhul saab kõrvalsüsteem süsteemide
vahelise arvelduse algatada ainult oma töötlustsüklis ning arvelduskord nr 6 peab maksekorralduse
kõrvalsüsteemi jõudmisel töötama. Reaalajalise arvelduskorra nr 6 puhul võib kõrvalsüsteem igal ajal
algatada süsteemidevahelise arvelduse TARGET2 päevase töötluse ajal ja kõrvalsüsteemi operatsioonide
öise arvelduse. Kahe kõrvalsüsteemi vahelise süsteemidevahelise arvelduse teostamise võimalus
dokumenteeritakse staatiliste andmete (haldus)moodulis.

A. Liidesühendusega mudel
4)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad, kes pakuvad liidesühendusega arvelduskorda nr 6,
peavad toetama kõrvalsüsteemi tehingute kahe ja/või mitmepoolsete rahapositsioonide arveldamist
järgmiselt:
a) võimaldades arveldaval pangal ette rahastada oma tulevasi arvelduskohustusi likviidsuse ülekandmise
teel oma maksemooduli kontolt oma allkontole („eraldatud likviidsus“) enne töötlemist kõrvalsüsteemis;
ja
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b) b) arveldades kõrvalsüsteemi maksekorraldused pärast kõrvalsüsteemi töötluse lõppu; lühikese
positsiooniga arveldavate pankade puhul debiteeritakse nende allkontosid (sellisel kontol olevate
vahendite piires) ja krediteeritakse kõrvalsüsteemi tehnilist kontot ning pika positsiooniga arveldavate
pankade puhul krediteeritakse nende allkontosid ja debiteeritakse kõrvalsüsteemi tehnilist kontot.

5)

Liidesühendusega arvelduskorra nr 6 pakkumise korral peab

a) arveldav keskpank avama vähemalt ühe kõrvalsüsteemi allkonto iga arveldava panga kohta; ja

b) kõrvalsüsteemi keskpank avama tehnilise konto kõrvalsüsteemile: 1) vahendite krediteerimiseks, mis on
kogutud lühikese positsiooniga arveldavate pankade allkontodelt; ning 2) vahendite debiteerimiseks, kui
krediteeritakse pika positsiooniga arveldavate pankade määratud allkontosid.

6)

Liidesühendusega arvelduskorda nr 6 võimaldatakse igal ajal süsteemidevahelise arvelduse TARGET2
päevase töötluse ajal ja kõrvalsüsteemi operatsioonide öise arvelduse ajal. Uus tööpäev algab viivitamata
pärast kohustusliku reservi nõude täitmist. Pärast seda arvestatakse vastavate kontode debiteerimisi ja
krediteerimisi uue tööpäeva väärtuses.

7)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad pakuvad liidesühendusega arvelduskorra nr 6 puhul
järgmisi likviidsuse ülekandmise teenuseid allkontodele ja allkontodelt:

a) püsikorraldused, mida arveldavad pangad võivad esitada või muuta tööpäeva jooksul igal ajal ICN
kaudu (kui see on kasutusel). Püsikorraldused, mis on esitatud tööpäeval pärast tööperioodi alguse
teadet, kehtivad ainult järgmisel tööpäeval. Juhul kui on esitatud mitu püsikorraldust erinevate
allkontode ja/või kõrvalsüsteemide tehniliste kontode krediteerimiseks, arveldatakse need väärtuse
järjekorras, alustades suurimast. Juhul kui on esitatud püsikorraldusi, mille arveldamiseks ei ole
maksemooduli kontol piisavalt vahendeid, siis arveldatakse need korraldused pärast kõikide korralduste
proportsionaalset vähendamist;

b) jooksvad korraldused, mida võivad esitada ainult arveldav pank (ICM kaudu) või asjaomane
kõrvalsüsteem XML sõnumiga liidesühendusega arvelduskorra nr 6 tööperioodi kestel (mis on ajaliselt
määratletud ajavahemikuna teadete „Tööperioodi algus“ ja „Tööperioodi lõpp“ vahel) ning mis
arveldatakse ainult siis, kui kõrvalsüsteemi töötsükkel ei ole veel alanud. Kui kõrvalsüsteem on esitanud
jooksva korralduse, mille arveldamiseks ei ole maksemooduli kontol piisavalt vahendeid, siis
arveldatakse see osaliselt;

c) MT 202 sõnumiga edastatavad või internetipõhist juurdepääsu kasutavate maksemooduli kontode
omanike ekraanidelt automaatse kaardistusega MT 202 rakendusse salvestatud SWIFT korraldused,
mida võib esitada ainult arvelduskorra nr 6 tööperioodi kestel ning ainult päevase töötlemise ajal. Need
korraldused arveldatakse viivitamata.

8)

Liidesühendusega arvelduskord nr 6 algab teatega „Tööperioodi algus“ ja lõpeb teatega „Tööperioodi lõpp“,
mille saadab kõrvalsüsteem või kõrvalsüsteemi keskpank tema nimel. Teade „Tööperioodi algus“ käivitab
allkontodele likviidsuse ülekandmiseks esitatud püsikorralduste arveldamise. Teate „Tööperioodi lõpp“
alusel kantakse likviidsus allkontodelt automaatselt tagasi maksemooduli kontole.

9)

Liidesühendusega arvelduskorra nr 6 kohaselt külmutatakse allkontodele eraldatud likviidsus
kõrvalsüsteemi töötlemistsükli ajaks (mis algab teatega „Töötsükli algus“ ja lõpeb teatega „Töötsükli lõpp“,
mille saadab kõrvalsüsteem) ja vabastatakse pärast seda. Töötsükli ajal võib külmutatud jääki muuta
süsteemidevahelise arvelduse tulemusena või juhul, kui arveldav pank kannab likviidsuse üle oma
maksemooduli kontolt. Kõrvalsüsteemi keskpank teatab kõrvalsüsteemile likviidsuse vähenemisest või
suurenemisest allkontol süsteemidevahelise arvelduse maksete tulemusena. Kõrvalsüsteemi taotluse korral
teatab kõrvalsüsteemi keskpank ka likviidsuse suurenemisest allkontol arveldava panga poolt likviidsuse
ülekandmise tulemusel.
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10) Igas kõrvalsüsteemi töötlemistsüklis liidesühendusega arvelduskorra nr 6 puhul arveldatakse maksekor
raldused eraldatud likviidsuse arvel, kasutades üldjuhul 5. algoritmi (vastavalt II lisa I liitele).
11) Igas kõrvalsüsteemi töötlemistsüklis liidesühendusega arvelduskorra nr 6 puhul võib arveldava panga
eraldatud likviidsust suurendada, krediteerides teatavad laekuvad maksed otse tema allkontodele (st
kupongimaksed ja väljaostumaksed). Sellisel juhul tuleb likviidsus kõigepealt krediteerida tehnilisel kontol
ja seejärel debiteerida seda kontot enne likviidsuse krediteerimist allkontol (või maksemooduli kontol).
12) Süsteemidevahelise arvelduse kahe liidesühendusega kõrvalsüsteemi vahel saab algatada ainult see
kõrvalsüsteem (või selle kõrvalsüsteemi keskpank tema nimel), kelle osaleja allkontot debiteeritakse.
Maksekorraldus arveldatakse, debiteerides maksekorraldusel osutatud summa maksekorralduse algatanud
kõrvalsüsteemi osaleja allkontol ja krediteerides teise kõrvalsüsteemi osaleja allkontot.
Maksekorralduse algatanud kõrvalsüsteemi ja teist kõrvalsüsteemi teavitatakse arvelduse lõpuleviimisest.
Vastava taotluse korral teatatakse arveldavatele pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või
MT 910 sõnumiga. Internetipõhist juurdepääsu kasutavaid maksemooduli konto omanikke teavitatakse
ICM sõnumiga.

B. Reaalajaline mudel
13) Arveldavad keskpangad ja kõrvalsüsteemi keskpangad, kes pakuvad reaalajalist arvelduskorda nr 6, peavad
toetama vastavat arveldust.
14) Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad pakuvad reaalajalist arvelduskorda nr 6, peavad
pakkuma järgmisi likviidsuse ülekandmise teenuseid tehnilistele kontodele ja tehnilistelt kontodelt:
a) Püsikorraldused kõrvalsüsteemi tehingute öiseks töötluseks, mida arveldavad pangad võivad esitada või
muuta tööpäeva jooksul igal ajal ICM kaudu (kui see on kasutusel). Püsikorraldused, mis on esitatud
pärast arvelduspäeva algust, kehtivad ainult järgmisel tööpäeval. Juhul kui on esitatud mitu
püsikorraldust, arveldatakse need väärtuse järjekorras, alustades suurimast. Juhul kui on esitatud
püsikorraldusi, mille arveldamiseks ei ole maksemooduli kontol piisavalt vahendeid, siis arveldatakse
need korraldused pärast kõikide korralduste proportsionaalset vähendamist;
b) jooksvad korraldused tehnilise konto krediteerimiseks, mida võivad esitada ainult arveldav pank (ICM
kaudu) või tema nimel asjaomane kõrvalsüsteem XML sõnumiga. Juhul kui asjaomane kõrvalsüsteem
on arveldava panga nimel esitanud jooksva korralduse, mille arveldamiseks ei ole maksemooduli kontol
piisavalt vahendeid, siis arveldatakse see osaliselt;
c) jooksvad korraldused tehnilise konto debiteerimiseks, mida võib esitada ainult asjaomane
kõrvalsüsteem XML sõnumiga;
d) SWIFTi sõnumis MT 202 sisalduvad korraldused, mida võib esitada arveldav pank ainult päevase
töötlemise ajal. Need korraldused arveldatakse viivitamata.
15) „Tööperioodi algus“ ja „Tööperioodi lõpp“ on arvelduspäeva alguse ja lõpu automaatne järg.
16) Süsteemisisese arvelduse kahe reaalajalist mudelit kasutava kõrvalsüsteemi toimub ilma kõrvalsüsteemi,
kelle tehnilist kontot krediteeritakse, sekkumiseta. Maksekorraldus arveldatakse, debiteerides maksekor
raldusel osutatud summa maksekorralduse algatanud kõrvalsüsteemi poolt kasutataval tehnilisel kontol ja
krediteerides teise kõrvalsüsteemi poolt kasutatavat tehnilist kontot. Makset ei saa algatada kõrvalsüsteem,
kelle tehnilist kontot krediteeritakse.
Maksekorralduse algatanud kõrvalsüsteemi ja teist kõrvalsüsteemi teavitatakse arvelduse lõpuleviimisest.
Vastava taotluse korral teatatakse arveldavatele pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või
MT 910 sõnumiga. Internetipõhist juurdepääsu kasutavaid maksemooduli konto omanikke teavitatakse
ICM sõnumiga.
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15. Valikulised ühendusega mehhanismid

1)

Arvelduskorra nr 3, 4 ja 5 jaoks võivad kõrvalsüsteemi keskpangad pakkuda valikulist ühendusega
mehhanismi „Teatamisperiood“. Kui kõrvalsüsteem (või tema kõrvalsüsteemi keskpank tema nimel) on
määratlenud valikulise „Teatamisperioodi“, saab arveldav pank ICM teate selle kohta, millise ajani võib
arveldav pank nõuda maksekorralduse tagasipööramist. Arveldav keskpank võtab sellise nõude arvesse
ainult siis, kui see on edastatud kõrvalsüsteemi kaudu, kes on selle heaks kiitnud. Arveldus algab, kui
arveldav keskpank ei saa sellist nõuet enne „Teatamisperioodi“ lõppu. Selle nõude saamisel arveldava
keskpanga poolt „Teatamisperioodi“ jooksul:
a) kui arvelduskorda nr 3 kasutatakse kahepoolseks arveldamiseks, lükatakse maksekorraldus tagasi; ja
b) kui arvelduskorda nr 3 kasutatakse mitmepoolsete positsioonide arveldamiseks või arvelduskorras nr 4
ebaõnnestub arvelduse teostamine, lükatakse kõik failis olevad maksekorraldused tagasi ning kõiki
arveldavaid panku ja kõrvalsüsteemi teavitatakse ICM teatega.

2)

Kui kõrvalsüsteem saadab arvelduskorraldused enne kavakohast arveldusaega („alates“), salvestatakse
korraldused, kuni ettenähtud aeg on kätte jõudnud. Sel juhul edastatakse maksekorraldused sisendkontrolli
alles siis, kui „alates“ aeg on saabunud. Seda valikulist mehhanismi võib kasutada arvelduskorras nr 2.

3)

Arveldusperiood („kuni“) võimaldab määrata kõrvalsüsteemi arvelduseks piiratud ajavahemiku, et mitte
takistada või viivitada teisi kõrvalsüsteemidega seotud või TARGET2 tehingute arveldusi. Kui „kuni“
ajahetke saabumiseni või määratud arveldusperioodi jooksul on maksekorraldused veel arveldamata,
lükatakse need tagasi või, arvelduskordade nr 4 ja 5 puhul, kasutatakse tagatisfondi mehhanismi. Arveldus
perioodi („kuni“) võib määrata arvelduskordadele nr 2 kuni 5.

4)

Tagatissumma mehhanismi võib kasutada, kui arveldava panga likviidsus ei ole piisav, et täita tema
kohustusi, mis tulenevad kõrvalsüsteemi arveldusest. Seda mehhanismi kasutatakse, et võimaldada kõikide
kõrvalsüsteemi arveldusse kuuluvate maksekorralduste arveldamiseks täiendavat likviidsust. Seda
mehhanismi võib kasutada arvelduskorras nr 4 ja 5. Tagatissumma mehhanismi kasutamiseks on vajalik
kasutada eraldi tagatiskontot, kus on olemas või tehakse nõudmisel kättesaadavaks „erakorraline
likviidsus“.

16. Kasutatavad algoritmid

1)

4. algoritm toetab arvelduskorda nr 5. Et muuta arveldust sujuvamaks ja vähendada vajatavat likviidsust,
hõlmatakse kõik kõrvalsüsteemi maksekorraldused (olenemata nende prioriteedist). Arvelduskorras nr 5
arveldamisele kuuluvad kõrvalsüsteemi maksekorraldused jätavad vahele sisendkontrolli ning neid hoitakse
maksemoodulis eraldi kuni jooksva optimeerimisprotsessi lõpuni. 4. algoritmi sama tööperioodi jooksul
kaasatakse mitu arvelduskorda nr 5 kasutavat kõrvalsüsteemi, kui nad kavatsevad arveldada samal ajal.

2)

Liidesühendusega arvelduskorras nr 6 võib arveldav pank määrata likviidsuse ulatuse, mida kasutatakse
teatavast kõrvalsüsteemist lähtuvate positsioonide arvelduseks. Selleks eraldatakse vajalik likviidsus eraldi
allkontol (liidesühendusega mudel). 5. algoritmi kasutatakse kõrvalsüsteemi öises arvelduses ja päevases
arveldusperioodis. Arveldamisel debiteeritakse lühikese positsiooniga arveldavate pankade allkontosid
kõrvalsüsteemi tehnilise konto kasuks ning seejärel debiteeritakse kõrvalsüsteemi tehnilist kontot pika
positsiooniga arveldavate pankade allkontode kasuks. Positiivse jäägiga saldode korral võib kirjendamine
toimuda vahetult arveldava panga maksemooduli kontol, kui see on kõrvalsüsteemi poolt vastavas
tehingus määratletud. Kui ühe või mitme debiteerimiskorralduse arveldamine ebaõnnestub (näiteks
kõrvalsüsteemi vea tõttu), pannakse vastav makse allkontol järjekorda. Arvelduskord nr 6 võib allkontodel
kasutada 5. algoritmi. Lisaks ei pea 5. algoritm arvestama limiite ega reserveeringuid. Igale arveldavale
pangale arvutatakse kogupositsioon ning kui kõik kogupositsioonid on kaetud, arveldatakse kõik tehingud.
Katmata tehingud pannakse tagasi järjekorda.
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17. Peatamise ja lõpetamise tagajärjed
Kui kõrvalsüsteemi maksekorralduste arveldustsükli kestel jõustub tema suhtes kõrvalsüsteemiliidese kasutamise
peatamine või lõpetamine, on kõrvalsüsteemi keskpank volitatud arveldustsükli kõrvalsüsteemi nimel lõpuni
viima.

18. Tasud ja arved
1)

Kõrvalsüsteemiliidest või osalejaliidest kasutava kõrvalsüsteemi pool makstavate tasude struktuur,
olenemata tema kontode arvust kõrvalsüsteemi keskpanga ja/või arveldava keskpanga juures, koosneb
järgmistest komponentidest:
a) igakuine püsitasu 1 000 eurot, mida maksavad kõik kõrvalsüsteemid (püsitasu I);
b) teine igakuine püsitasu vahemikus 417 eurot ja 8 334 eurot, mis põhineb proportsionaalselt
kõrvalsüsteemi sularaha arveldustehingute brutoväärtusel eurodes (püsitasu II);
Järk

Alates (miljon
eurot/päev)

Kuni (miljonit
eurot/päev)

1

0

vähem kui 1 000

5 000

417

2

1 000

vähem kui 2 500

10 000

833

3

2 500

vähem kui 5 000

20 000

1 667

4

5 000

vähem kui 10 000

30 000

2 500

5

10 000

vähem kui 50 000

40 000

3 333

6

50 000

vähem kui 500 000

50 000

4 167

7

üle 500 000

—

100 000

8 334

Aastatasu (eurodes)

Kuutasu (eurodes)

Kõrvalsüsteemi keskpank arvutab kõrvalsüsteemi eurodes teostatud sularaha arveldustehingute
brutoväärtuse üks kord aastas eelmise aasta vastava brutoväärtuse alusel ning väljaarvutatud
brutoväärtust kohaldatakse tasu arvutamiseks alates iga kalendriaasta 1. jaanuarist. Brutoväärtus ei
hõlma eriotstarbelistel rahakontodel tehtud arveldusi.
c) Tehingutasu, mis arvutatakse samal alusel nagu II lisa VI liites maksemooduli konto omanikele
sätestatud tasude tabelis. Kõrvalsüsteemid võivad valida ühe kahest valikuvõimalusest: kas maksta
püsivalt 0,80 eurot maksekorralduse eest (võimalus A) või maksta kahanevat tasu (võimalus B),
järgmiste erisustega:
i) võimaluse B puhul jagatakse maksekorralduste mahtu arvestavate järkude piirid kahega; ja
ii) lisaks püsitasudele I ja II tuleb tasuda igakuine püsitasu 150 eurot võimaluse A puhul ja
1 875 eurot võimaluse B puhul.
d) Lisaks tasudele alapunktides a kuni c peab kõrvalsüsteemiliidest või osalejaliidest kasutav kõrvalsüsteem
maksma järgmisi tasusid:
i)

Kui kõrvalsüsteem kasutab TARGET2 lisateenuseid T2S jaoks, on kuutasu nende lisateenuste
kasutamise eest 50 eurot süsteemidele, kes on valinud võimaluse A, ja 625 eurot süsteemidele, kes
on valinud võimaluse B. Tasu võetakse teenuseid kasutava kõrvalsüsteemi iga konto kohta;

ii) kui kõrvalsüsteem kasutab maksemooduli kontot, mis on seotud ühe või enama eriotstarbelise
sularahakontoga, on kuutasu 250 eurot iga seotud eriotstarbelise sularahakonto kohta; ja
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iii) kõrvalsüsteem, olles peamise maksemooduli konto omanik, maksab järgmist tasu T2S teenuste eest,
mis on seotud ühendatud eriotstarbeliste rahakontodega. Kõikide artiklite kohta esitatakse eraldi
arve:
Tariifiartikkel

Tasu
(eurosentides)

Selgitus

Arveldusteenused
Eriotstarbeliselt rahakontolt eriotstarbe
lisele rahakontole likviidsuse ülekand
mise korraldused

9

tehingu kohta

Jäägisisesed muutused (nt blokeerimine,
blokeeringu vabastamine, likviidsuse re
serveerimine jms)

6

tehingu kohta

Infoteenused
A2 A aruanded

0,4

iga A2 A aruandes esitatud kirje eest

A2 A päringud

0,7

iga A2 A päringu kirje eest

U2 A päringud

10

iga teostatud otsingutoimingu eest

U2 A päringute allalaadimine

0,7

iga U2 A päringu kirje allalaadimise eest

Failina esitatud sõnumid

0,4

iga failis sisalduva sõnumi eest

Ülekanded

1,2

ülekande kohta

2)

Kõik tasud seoses kõrvalsüsteemile esitatud maksekorralduste või selle poolt saadud maksetega kas
osalejaliidese või kõrvalsüsteemiliidese kaudu maksab ainult vastav kõrvalsüsteem. EKP nõukogu võib
kehtestada täpsemad reeglid kõrvalsüsteemiliidese kaudu arveldatud tasustatavate tehingute kohta.

3)

Iga kõrvalsüsteem saab arve oma asjaomaselt kõrvalsüsteemi keskpangalt eelmise kuu kohta alapunktis 1
osutatud tasude alusel hiljemalt järgmise kuu üheksandaks tööpäevaks. Arve alusel tuleb teha makse
hiljemalt selle kuu 14ndaks tööpäevaks kõrvalsüsteemi keskpanga näidatud kontole või debiteerida
kõrvalsüsteemi poolt määratud kontolt.

4)

Käesoleva punkti kohaldamisel loetakse kõik kõrvalsüsteemid, mis on määratud direktiiviga 98/26/EÜ
kohaselt, iseseisvateks üksusteks isegi juhul, kui kaks või enam neist kuuluvad samale juriidilisele isikule.
Sama reeglit kohaldatakse ka juhul, kui kõrvalsüsteemi ei ole määratud direktiivi 98/26/EÜ kohaselt; sel
juhul määratletakse kõrvalsüsteem järgmiste tingimuste alusel: a) lepingu või õigusakti alusel vormistatud
dokument (näiteks lepingu osaleja ja süsteemikäitaja vahel); b) osalejate paljusus; c) ühised reeglid ja
standardlepingud; ja d) maksete ja/või väärtpaberitehingute realiseerimiseks, arveldamiseks ja/või tasaarvel
damiseks osalejate vahel.“

