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▼B
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
11. september 2008,
andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha
teabesüsteem 2” toimimist
(EKP/2008/8)
(2008/950/EÜ)

Artikkel 1
Mõisted
1.

▼M1

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

__________

▼B
b) „k r e d i i d i a s u t u s” — Euroopa
Parlamendi
ja
nõukogu
14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asuta
mise ja tegevuse kohta) (1) artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud
krediidiasutus;

▼M2
c) „C I S 2” — süsteem, mis koosneb järgmisest: i) EKPs asuv
keskandmebaas, milles säilitatakse kogu asjakohast teavet euro
pangatähtede, euro müntide, sularaha haldamise infrastruktuuri ja
kolmandate isikute tegevuse kohta, mis on kogutud käesoleva
suunise ja otsuse EKP/2010/14 (2) alusel; ii) veebipõhine
onlain-rakendus, mis võimaldab süsteemi paindlikult konfigureerida
ja saada teavet andmete edastamise ja valideerimise seisu, paran
duste ning erinevat liiki viiteandmete ja süsteemiparameetrite
kohta; iii) aruandemoodul kogutud andmete vaatamiseks ja analüü
simiseks ning iv) CIS 2 andmeedastusmehhanism;

▼B
d) „e e l j a o t u s” — euro pangatähtede ja müntide füüsiline tarne
tulevase eurosüsteemi RKP poolt nõuetele vastavatele tehingupool
tele tulevase osaleva liikmesriigi territooriumil eeljaotuse/kaaseeljao
tuse ajavahemikus;

e) „k a a s e e l j a o t u s” — eeljaotatud pangatähtede ja müntide tarne
nõuetele vastava tehingupoole poolt kutselistele kolmandatele
osapoolele tulevase osaleva liikmesriigi territooriumil eeljaotuse/kaa
seeljaotuse ajavahemikus. Käesolevas suunises hõlmab kaaseeljao
tuse mõiste ka euro mündivoldikute jagamist elanikkonnale;
(1) ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.
(2) Otsus EKP/2010/14, 16. september 2010, euro pangatähtede ehtsuse ja ring
luskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (ELT L 267, 9.10.2010, lk 1).
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▼B
f) „t u l e v a n e e u r o s ü s t e e m i r i i g i k e s k p a n k” (tulevane
RKP) — tulevase osaleva liikmesriigi keskpank;

▼M2
g) „C I S 2 a n d m e e d a s t u s m e h h a n i s m” — EKPSi XML
Data Integration (EXDI) rakendus. EXDI rakendust kasutatakse
andmesõnumite vahetamiseks RKPde, tulevaste eurosüsteemi
RKPde ja EKP vahel konfidentsiaalselt, sõltumata tehnilisest infras
truktuurist, näiteks arvutivõrkudest ja tarkvararakendustest, mis seda
toetavad;

h) „a n d m e s õ n u m” — CIS 2 andmeedastusmehhanismiga ühil
duvas andmeformaadis olev fail, mis sisaldab RKP või tulevase
eurosüsteemi RKP päeva, kuu või poolaasta andmeid ühe aruande
perioodi või, paranduste korral, ühe või mitme aruandeperioodi
kohta;

„t u l e v a n e o s a l e v l i i k m e s r i i k” — mitteosalev liikmes
riik, mis on täitnud eurole ülemineku tingimused ning mille suhtes
on tehtud erandi tühistamise otsus Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 140 kohaselt;

j) „t ö ö p ä e v” — andmeid esitava RKP tööpäev;

k) „r a a m a t u p i d a m i s a n d m e d” – ringluses olevate euro panga
tähtede korrigeerimata väärtus, mida on korrigeeritud tasumata
nõuetega krediidiasutuse vastu, mis rakendavad väljaspool euroala
hoitavate euro pangatähtede programmi, aruandeperioodi lõpul
suunise EKP/2010/20 artikli 12 lõike 2 punktide a ja b kohaselt (1);

l) „a n d m e s ü n d m u s” — CIS 2-s fikseeritud sündmus, mis
käivitab CIS 2-st teate saatmise ühele või mitmele RKP-le ja
EKP-le. Andmesündmus leiab aset, kui: i) RKP on saatnud CIS
2-le päeva, kuud või poolaastat hõlmava andmesõnumi, mis käivitab
kinnitussõnumi sellele RKP-le ja EKP-le; ii) kõikide RKPde andme
sõnumid uue aruandeperioodi kohta on edukalt valideeritud, mis
käivitab olekusõnumi CIS 2-st RKPdele ja EKP-le, või iii) pärast
olekusõnumi saatmist on CIS 2 edukalt valideerinud RKP paran
datud andmesõnumi, mis käivitab parandusteate RKPdele ja EKP-le;

m) „s u l a r a h a k ä i t l e j a d” — nõukogu määruse (EÜ) nr 1338/2001
artikli 6 lõikes 1 nimetatud asutused ja ettevõtjad (2);
(1) Suunis EKP/2010/20, 11. november 2010, raamatupidamise ja finantsaruand
luse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (ELT L 35,
9.2.2011, lk 31).
2
( ) Nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2001, 28. juuni 2001, milles sätestatakse euro
võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6).
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▼M2
n) „m ü n t e e m i t e e r i v a d ü k s u s e d” — mis tahes asutus,
millele euroala liikmesriik on pannud euromüntide ringlusse lask
mise ülesande. Münte emiteerivaks üksuseks võivad olla RKPd, riigi
rahapajad, rahandusministeeriumid, määratud avaliku sektori
asutused ja üksused, kes panevad mündid ringlusse müntide nõud
miseni hoidmise skeemi alusel;
o) „M ü n t i d e n õ u d m i s e n i h o i d m i s e s k e e m ( c o i n s h e l d - t o - o r d e r , C H T O ) ” — münte emiteeriva üksuse ja
ühe või mitme halduri vahelistest lepingutest koosnev süsteem
münte emiteeriva üksuse liikmesriigis, mille puhul münte emiteeriv
üksus:
i) annab euromündid halduri hoiule väljaspool münte emiteeriva
üksuse ruume ringlusse laskmise eesmärgil ja
ii) krediteerib või debiteerib RKP kontot, mida peab:
— haldur;
— haldurilt euromünte ostev kliendiks olev krediidiasutus.
CHTO alla kuuluvad euromündid hoiustatakse halduri või tema
kliendi poolt münte emiteeriva üksuse hoiuruumides või viiakse
sealt välja kooskõlas RKP-le antud teatega;
▼M3
p) „1 . k a t e g o o r i a a n d m e ü h i k” — RKPde poolt CIS 2 jaoks
esitatav andmeühik vastavalt I–III lisas määratule, mis esitatakse iga
aruandlusperioodi kohta;
q) „s ü n d m u s e p õ h i n e a n d m e ü h i k” — RKPde poolt CIS 2
jaoks esitatav andmeühik vastavalt I–III lisa määratule, mis esita
takse ainult sel juhul, kui aruandlusperioodil esineb vastav sündmus;
▼M2
r) „i s i k u s t a t u d p ä ä s u õ i g u s e d ( I n f o r m a t i o n a n d
A c c e s s M a n a g e m e n t , I A M )” — ühiskasutuses turva
teenus
EKPSi
rakendustele
juurdepääsu
andmiseks
ja
kontrollimiseks.
▼B
2.
Käesoleva suunise lisades kasutatud tehnilised mõisted on määrat
letud lisatud sõnastikus.
▼M2
Artikkel 2
Andmete kogumine euro pangatähtede kohta
▼M3
1.
RKPd esitavad EKP-le CIS 2 andmed euro pangatähtede kohta, st
I lisa 1. osas määratud andmeühikud, järgides seal määratud aruandlus
sagedust ja I lisa 3. osas määratud kirjendamisreegleid.
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▼M2
2.
RKPd edastavad 1. kategooria andmetena määratletud kuuandmed
ja sündmusepõhiste andmetena määratletud andmed euro pangatähtede
kohta hiljemalt aruandeperioodi lõppemisele järgneva kuu kuuendal
tööpäeval.
3.
RKPd edastavad 1. kategooria andmetena määratletud päeva
andmed ja sündmusepõhised andmed euro pangatähtede kohta hiljemalt
kell 17.00 Kesk-Euroopa aja (1) järgi aruandeperioodi lõppemisele järg
neval kuuendal tööpäeval.
4.
RKPd kasutavad käesoleva suunise alusel EKP-le euro pangatäh
tede kohta andmete edastamiseks CIS 2 andmeedastusmehhanismi.

__________

Artikkel 3
Andmete kogumine euro müntide kohta
1.
RKPd koguvad CIS 2 andmeid euro müntide kohta, st andmeühi
kuid II lisa 1. osas, asjaomastelt münte emiteerivatelt üksustelt oma
liikmesriigis.
2.
RKPd esitavad EKP-le kord kuus CIS 2 andmed euro müntide
kohta, järgides II lisa 3. osas määratletud kirjendamisreegleid.
3.
RKPd kasutavad käesoleva suunise alusel EKP-le euro müntide
kohta andmete edastamiseks CIS 2 andmeedastusmehhanismi.
▼M1
Artikkel 4
▼M2
Andmete kogumine sularaha haldamise infrastruktuuri ja
kolmandate isikute tegevuse kohta otsuse EKP/2010/14 alusel
▼M3
1.
RKPd esitavad EKP-le kaks korda aastas III lisas määratud
andmed sularaha haldamise infrastruktuuri ja tegevuse kohta. EKP-le
esitatavad andmed peavad põhinema andmetel, mille RKPd on saanud
sularahakäitlejatelt kooskõlas otsuse EKP/2010/14 IV lisaga.
▼M2

__________

▼M1
4.
Lõigetes 1–3 osutatud andmete edastamisel kasutavad RKPd CIS
2 andmeedastusmehhanismi.
5.
Igal aastal hiljemalt oktoobri kuuendaks tööpäevaks edastavad
RKPd lõigetes 1–3 osutatud andmed aruandeperioodi kohta vastava
aasta jaanuarist juunini.
(1) Kesk-Euroopa aeg võtab arvesse üleminekut Kesk-Euroopa suveajale.
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▼M1
6.
Igal aastal hiljemalt aprilli kuuendaks tööpäevaks edastavad RKPd
lõigetes 1–3 osutatud andmed aruandeperioodi kohta eelmise aasta
juulist detsembrini.

▼M2

__________

▼B
Artikkel 5
Andmete kogumine tulevastelt eurosüsteemi RKPdelt nende euro
sularahavahetuse kohta
▼M2
1.
RKP lisab lepingusse, mille ta sõlmib tulevase eurosüsteemi
RKPga suunise EKP/2006/9 (1) artikli 3 lõike 3 alusel, selles suunises
kehtestatud konkreetsed aruandlussätted. Lisaks tuleb lepingus sätestada
tingimus, et tulevane eurosüsteemi RKP peab esitama EKP-le kord kuus
andmeühikud, mis on osutatud I lisa tabeli punktides 4 ja 5 ja II lisa
tabeli punktides 4 ja 7. Tulevane eurosüsteemi RKP peab esitama
andmeid euro pangatähtede ja/või müntide kohta, mida ta laenab
RKP-lt ja saadetakse talle selle poolt, kooskõlas I lisa 3. osas ja II
lisa 3. osas määratletud kirjendamisreeglitega. Kui tulevane eurosüs
teemi RKP ei ole RKPga sõlminud seda lepingut, sõlmib lepingu tule
vase eurosüsteemi RKPga EKP, sätestades lepingus käesolevas artiklis
sätestatud aruandekohustused.

▼B
2.
Esimest korda edastatakse lõikes 1 sätestatud andmed euro panga
tähtede ja/või müntide kohta hiljemalt kuuendal tööpäeval kuul, mis
järgneb kuule, mil tulevane eurosüsteemi RKP võtab vastu või toodab
esimest korda euro pangatähti või münte.

▼M3
3.
Pärast euro sularahavahetuse päeva ning RKP ja EKP poolt kokku
lepitud ajavahemiku jooksul esitab RKP EKP-le II lisas määratud
andmed iga päev.

▼M2
4.
Lõikes 1 osutatud andmete edastamisel kasutavad RKPd CIS 2
andmeedastusmehhanismi.

▼B
Artikkel 6
Viiteandmete ja süsteemiparameetrite haldamine
1.
CIS 2-s sisestab EKP IV lisas nimetatud viiteandmed ja süsteemi
parameetrid ning haldab neid.
(1) Suunis EKP/2006/9, 14. juuli 2006, euro sularahavahetuse teatud ettevalmis
tuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse
kohta väljaspool euroala (ELT L 207, 28.7.2006, lk 39).
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▼B
2.
EKP tagab kohaste meetmetega, et nimetatud andmed ja süstee
miparameetrid on täielikud ja õiged.

▼M2
3.
Nõudmise korral edastavad RKPd EKP-le õigeaegselt IV lisas
määratletud süsteemiparameetrid, samuti kõik edaspidi muudetavad
süsteemiparameetrid.

▼B
Artikkel 7
Edastatavate andmete täielikkus ja õigsus
▼M3
1.
RKPd võtavad kohaseid meetmeid, et tagada käesoleva suunise
alusel nõutavate andmete terviklikkus ja õigsus enne andmete edastamist
EKP-le. RKPd peavad teostama vähemalt järgmised kontrollid:

a) terviklikkuse kontroll, mille puhul tagatakse, et 1. kategooria ja
sündmusepõhised andmeühikud on esitatud kooskõlas käesolevas
suunises ja selle I–III lisas sätestatud põhimõtetega;

b) õigsuse kontroll kooskõlas V lisaga.

CIS 2 rakendus lükkab tagasi konkreetse aruandlusperioodi kohta
esitatud sõnumid, mille 1. kategooria andmeühikud ei vasta I–III lisas
määratule.

▼B
2.
Iga RKP kasutab asjakohaseid CIS 2 andmeid, et koostada euro
pangatähtede riigi netoemissiooni arvnäitajad. Iga RKP võrdleb seejärel
neid arvnäitajaid oma raamatupidamisandmetega enne CIS 2 andmete
edastamist EKP-le.

▼M3
3.
EKP tagab, et CIS 2 teostab a) I–III ja V lisas sätestatud nende
andmeüksuste täielikkuse ja õigsuse kontrolli, mille puhul on nõutav
kuu- ja poolaastaaruandlus, ja b) I ja II lisas sätestatud nende andmete
täielikkuse kontrolli, mille puhul on nõutav päevaaruandlus, enne nende
salvestamist CIS 2 keskses andmebaasis.

▼B
4.
EKP kontrollib RKP poolt esitatud ja lõikes 2 nimetatud CIS 2-s
edastatud euro pangatähtede riigi netoemissiooni arvnäitajate ning vasta
vate raamatupidamisandmete kokkulangevust ning võtab mis tahes
erinevuse korral ühendust vastava RKPga.

5.
Kui RKP avastab oma CIS 2 andmete mittevastavuse pärast
andmete edastamist EKP-le, saadab see RKP ilma põhjendamatu viivi
tuseta CIS 2 andmeedastusmehhanismi kaudu EKP-le parandatud
andmed.
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▼M1
6.
Kui RKPd esitavad pangatähtede ülekande ja vastuvõtmise CIS 2
andmed, mis on määratletud I lisa 2. osas, s.o andmeühikud 4.2 ja 4.3,
ning andmed ei ole kooskõlas, peavad nad omavahel küsimuse selgi
tama liigse viivituseta. Kui nad seda ei tee, sekkub EKP eesmärgiga
tagada CIS 2 andmete õige aruandlus.

▼M2
Artikkel 8
Juurdepääs CIS 2-le
1.
Elektroonilise kasutajajuurdepääsu taotluse saamisel IAM kaudu ja
tingimusel, et on sõlmitud lõikes 2 kirjeldatud iseseisev leping, annab
EKP vastavalt võimalusele juurdepääsu CIS 2-le üksikkasutajale igas
RKPs ja tulevase eurosüsteemi RKPs.

2.
Vastutus üksikkasutajate tehnilise haldamise eest sätestatakse
iseseisvas lepingus EKP ja (tulevase eurosüsteemi) RKP vahel üksikka
sutajate osas. EKP võib nendes lepingutes samuti viidata kasutajate
haldamise korrale, turvastandarditele ning litsentseerimistingimustele,
mida kohaldatakse CIS 2-s.

▼B
Artikkel 9
Automaatne teatamine andmesündmustest
EKP tagab, et CIS 2 saadab CIS 2 andmeedastusmehhanismi kaudu
automaatseid teateid andmesündmuste kohta RKPdele, kes on nende
automaatsete teadete saamist taotlenud.

Artikkel 10
CIS 2 andmete edastamine RKPdele
1.
RKPd, kes soovivad saada ja talletada kõik RKPsid ja tulevasi
eurosüsteemi RKPsid puudutavad CIS 2 andmed oma kohalikes raken
dustes väljaspool CIS 2, peavad saatma EKP-le kirjaliku taotluse selliste
andmete korrapäraseks automaatseks edastamiseks CIS 2-st.

2.
EKP tagab, et CIS 2 saadab andmed CIS 2 andmeedastusmehha
nismi kaudu RKPdele, kes on lõikes 1 nimetatud teenust taotlenud.

Artikkel 11
EKP juhatuse ülesanded
1.

EKP juhatus vastutab CIS 2 igapäevase haldamise eest.
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▼M2
2.
Kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikliga 17.3 antakse
EKP juhatusele volitus teha käesoleva suunise lisades ja CIS 2 andmee
dastusmehhanismi spetsifikatsioonides tehnilisi täiendusi, arvestades
pangatähtede komitee, õiguskomitee ja infotehnoloogiakomitee
seisukohti.
▼B
3.
EKP juhatus teatab EKP nõukogule lõike 2 alusel tehtud muuda
tustest ilma põhjendamatu viivituseta ning järgib EKP nõukogu poolt
vastavas küsimuses tehtavaid otsuseid.
Artikkel 12
Jõustumine
Käesolev suunis jõustub 1. oktoobril 2008. aastal.
Artikkel 13
Adressaadid
Käesolevat suunist kohaldatakse kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

▼M3
I LISA
EURO PANGATÄHTEDE ANDMED
1. OSA
Euro pangatähtede aruandeskeem

Andmed

Arv

1

Sagedus
päev

Terviklikkuse näitaja

kuu

1. kate
sündmusep
goo
õhine
ria (2)

Euro pangatähtede liikumisega seotud jaotused
Andmeall
ikas

RKPd RKPd Varu
est
ele
liigist (4)

Varu
liiki (5)

Kvali
teet (6)

Tootmi
saastaks Planeerit
määratud
ud (8)
jaotus (7)

Kumulatiivsed andmeühikud
1.1

Valmis pangatähed

x

x

x

x

x

1.2

Liinil hävitatud pangatähed

x

x

x

x

x

1.3

Liiniväliselt hävitatud
pangatähed

x

x

x

x

x

RKP

Pangatähtede varude andmeühikud

A Eurosüsteemi varud
2.1

Eurosüsteemi uute panga
tähtede strateegiline varu

x

x

x

x

x

x

2.2

Eurosüsteemi ringluskõl
blike pangatähtede stratee
giline varu

x

x

x

x

x

x

Uute pangatähtede logisti
lised varud RKPs

x

2.3

RKP

x

x

x

x

x
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2

Andmeühiku nimetus

Jaotus
Pangatäh
Jaotus
nimi
ECI
tede arv nimiväär
väärtuse jaotus (1)
kokku
tuse alusel
kaupa

▼M3
Andmed

Arv

Andmeühiku nimetus

Jaotus
Pangatäh
Jaotus
nimi
ECI
tede arv nimiväär
väärtuse jaotus (1)
kokku
tuse alusel
kaupa

Terviklikkuse näitaja

Sagedus

päev

kuu

1. kate
sündmusep
goo
õhine
ria (2)

Ringluskõlblike pangatäh
tede logistilised varud
RKPs

x

x (3)

x

x

x

x

2.5

Ringluskõlbmatute panga
tähtede (hävitamisele
kuuluvad) varud RKPs

x

x

x

x

x

kuu
osas

2.6

Töötlemata pangatähtede
varud RKPs

x

x (3)

x

x

x

x

Andmeall
ikas

Uute pangatähtede logisti
lised varud NHTO üksustes

x

x

x

x

x

2.8

Ringluskõlblike pangatäh
tede logistilised varud
NHTO üksustes

x

x (3)

x

x

x

Ringluskõlbmatute panga
tähtede varud NHTO
üksustes

x

2.9

NHTO
pangad
x

x

x

x

Varu
liiki (5)

Kvali
teet (6)

Tootmi
saastaks Planeerit
määratud
ud (8)
jaotus (7)

päeva
osas

B NHTO üksuste varud

2.7

RKPd RKPd Varu
est
ele
liigist (4)
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2.4

Euro pangatähtede liikumisega seotud jaotused

▼M3
Andmed

Arv

2.10

Andmeühiku nimetus

Töötlemata pangatähtede
varud NHTO üksustes

Jaotus
Pangatäh
Jaotus
nimi
ECI
tede arv nimiväär
väärtuse jaotus (1)
kokku
tuse alusel
kaupa

x

x (3)

x

Terviklikkuse näitaja

Sagedus

päev

kuu

1. kate
sündmusep
goo
õhine
ria (2)

x

x

Euro pangatähtede liikumisega seotud jaotused
Andmeall
ikas

RKPd RKPd Varu
est
ele
liigist (4)

Varu
liiki (5)

Kvali
teet (6)

Tootmi
saastaks Planeerit
määratud
ud (8)
jaotus (7)

C ECI pankade varud

Uute pangatähtede logisti
lised varud ECI pankades

x

x

x

x

x

x

2.12

Ringluskõlblike pangatäh
tede logistilised varud ECI
pankades

x

x (3)

x

x

x

x

2.13

Ringluskõlbmatute panga
tähtede varud ECI pankades

x

x

x

x

x

x

2.14

Töötlemata pangatähtede
varud ECI pankades

x

x (3)

x

x

x

x

2.15

Teel olevate pangatähtede
logistilised varud ECI
pankadele või pankadest

x

x (3)

x

x

x

x

ECI
pangad
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2.11

▼M3
Andmed

Arv

3

Andmeühiku nimetus

Jaotus
Pangatäh
Jaotus
nimi
ECI
tede arv nimiväär
väärtuse jaotus (1)
kokku
tuse alusel
kaupa

Terviklikkuse näitaja

Sagedus

päev

kuu

1. kate
sündmusep
goo
õhine
ria (2)

Euro pangatähtede liikumisega seotud jaotused
Andmeall
ikas

RKPd RKPd Varu
est
ele
liigist (4)

Varu
liiki (5)

Kvali
teet (6)

Tootmi
saastaks Planeerit
määratud
ud (8)
jaotus (7)

Tegevusega seotud andmeühikud

A RKPde tegevus
RKPde poolt emiteeritud
pangatähed

x

x (3)

x

x

x

x

3.2

RKP poolt NHTO üksustele
üle kantud pangatähed

x

x (3)

x

x

x

x

3.3

RKP poolt ECI pankadele
üle kantud pangatähed

x

x (3)

x

x

x

3.4

RKP-le tagastatud
pangatähed

x

x (3)

x

x

x

x

3.5

NHTO üksustest RKP-le
üle kantud pangatähed

x

x (3)

x

x

x

x

3.6

ECI pankadest RKP-le üle
kantud pangatähed

x

x (3)

x

x

x

3.7

RKP poolt töödeldud
pangatähed

x

x

x

x

x

x

x

RKP

x

x

02008O0008 — ET — 22.03.2017 — 003.001 — 13

3.1

▼M3
Andmed

Arv

Andmeühiku nimetus

Jaotus
Pangatäh
Jaotus
nimi
ECI
tede arv nimiväär
väärtuse jaotus (1)
kokku
tuse alusel
kaupa

Terviklikkuse näitaja

Sagedus

päev

kuu

1. kate
sündmusep
goo
õhine
ria (2)

3.8

RKP poolt ringluskõlbma
tuks sorditud pangatähed

x

x

x

3.9

Teistesse RKPdesse teel
olevad pangatähed

x

x

x

3.10

Vahetult LSis hävitatud
uued pangatähed

x

x

x

x

x

3.11

Vahetult LSis hävitatud
ringluskõlblikud pangatähed

x

x (3)

x

x

x

3.12

Vahetult ESSis hävitatud
uued pangatähed

x

x

x

x

x

3.13

Vahetult ESSis hävitatud
ringluskõlblikud pangatähed

x

x (3)

x

x

x

3.14

Vahetult varudes hävitatud
töötlemata pangatähed

x

x (3)

x

x

x

x

x

Euro pangatähtede liikumisega seotud jaotused
Andmeall
ikas

RKPd RKPd Varu
est
ele
liigist (4)

Varu
liiki (5)

Kvali
teet (6)

Tootmi
saastaks Planeerit
määratud
ud (8)
jaotus (7)

x

x
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▼M3
Andmed

Arv

Andmeühiku nimetus

Jaotus
Pangatäh
Jaotus
nimi
ECI
tede arv nimiväär
väärtuse jaotus (1)
kokku
tuse alusel
kaupa

Terviklikkuse näitaja

Sagedus

päev

kuu

1. kate
sündmusep
goo
õhine
ria (2)

Euro pangatähtede liikumisega seotud jaotused
Andmeall
ikas

RKPd RKPd Varu
est
ele
liigist (4)

Varu
liiki (5)

Kvali
teet (6)

Tootmi
saastaks Planeerit
määratud
ud (8)
jaotus (7)

B NHTO üksuste tegevus
NHTO üksuste poolt ring
lusse lastud pangatähed

x

x (3)

x

x

x

x

3.16

NHTO üksustele tagastatud
pangatähed

x

x (3)

x

x

x

x

3.17

NHTO üksuste poolt
töödeldud pangatähed

x

x

x

x

x

3.18

NHTO üksuste poolt ring
luskõlbmatuks sorditud
pangatähed

x

x

x

x

x

NHTO
pangad

C ECI pankade tegevus
3.19

ECI pankade poolt ringlusse
lastud pangatähed

x

x (3)

x

x

x

x

x

3.20

ECI pankadele tagastatud
pangatähed

x

x (3)

x

x

x

x

x

3.21

ECI pankade poolt
töödeldud pangatähed

x

x

x

x

x

x

ECI
pangad
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3.15

▼M3
Andmed

Arv

3.22

4

ECI pankade poolt ringlus
kõlbmatuks sorditud
pangatähed

x

x

x

x

Terviklikkuse näitaja

Sagedus

päev

kuu

x

1. kate
sündmusep
goo
õhine
ria (2)

Euro pangatähtede liikumisega seotud jaotused
Andmeall
ikas

RKPd RKPd Varu
est
ele
liigist (4)

Varu
liiki (5)

Kvali
teet (6)

Tootmi
saastaks Planeerit
määratud
ud (8)
jaotus (7)

x

Andmeühikud pangatähtede liikumise kohta
4.1

Uue toodangu tarne trüki
kojast vastutavale või
vastuvõtvale RKP-le

x

x

x

x

x

4.2

Pangatähtede ülekanne

x

x (3)

x

x

x

vastuta
v/tarniv
RKP

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

x

x (3)

x

x

x

vastu
võttev
RKP

tule
vane
euro
süstee
mi
RKP

Tulevaste eurosüsteemi RKPde andmeühikud
5.1

Varud enne seaduslikuks
maksevahendiks muutumist

x

x (3)

x

x

x

5.2

Eeljaotus

x

x (3)

x

x

x

x

x

vastutav
RKP

x

x

x

x

x

x

x

x
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5

Andmeühiku nimetus

Jaotus
Pangatäh
Jaotus
nimi
ECI
tede arv nimiväär
väärtuse jaotus (1)
kokku
tuse alusel
kaupa

▼M3
Andmed

Arv

5.3

6

Andmeühiku nimetus

Kaaseeljaotus

Jaotus
Pangatäh
Jaotus
nimi
ECI
tede arv nimiväär
väärtuse jaotus (1)
kokku
tuse alusel
kaupa

x

x (3)

Terviklikkuse näitaja

Sagedus

päev

x

kuu

1. kate
sündmusep
goo
õhine
ria (2)

x

x

Euro pangatähtede liikumisega seotud jaotused
Andmeall
ikas

RKPd RKPd Varu
est
ele
liigist (4)

Varu
liiki (5)

Kvali
teet (6)

Tootmi
saastaks Planeerit
määratud
ud (8)
jaotus (7)

eeljao
tuse
saanud
nõuetele
vasta
vad
tehingu
pooled

Euro pangatähtede riigi netoemissiooni päevaandmed
6.1

Pangatähtede netoemissioon
riigis

x

x

x

x

x

RKP
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(1) Andmed esitatakse eraldi iga ECI panga kohta.
(2) 1. kategooria terviklikkuse näitaja kehtib kõikidele andmeühikutele. millel on seadusliku maksevahendi staatus. Juhul kui eraldi otsuse alusel määratletakse seadusliku maksemaksevahendi staatus selle eelseks või järgseks.
loetakse kõik 1. kategooria andmeühikud sündmusepõhiseks.
(3) Sõltuvalt eraldi otsusega kehtestatud korraldusest kasutavad andmeallikana käsitletavad üksused statistilisi meetodeid. et määrata seeriate ja variantide jaotus pangatähtede segapakettide või -pakkide puhul. milles on erinevate
seeriate ja/või variantide euro pangatähed.
(4) Esitatakse teave varu liigi kohta. millest ülekantavad euro pangatähed on varustavas RKPs võetud. st tootmine (tarne trükikojast). eurosüsteemi strateegiline varu (ESS) või logistilised varud (LS).
(5) Esitatakse teave varu liigi kohta. kuhu vastuvõtvas RKPs on euro pangatähed üle kantud. st ESS või LS.
(6) Esitatakse teave kas üle kantud euro pangatähed olid uued. ringluskõlblikud. töötlemata või ringluskõlbmatud. Kui kantakse üle erinevasse kvaliteediliiki kuuluvaid pangatähti. kuid muud jaotused on identsed. esitatakse eraldi
liikumine iga kvaliteediliigi kohta.
(7) Esitatakse teave kalendriaasta kohta. milles tootmine on kajastatud vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede tootmise kohta. sõltumata sellest. kas tootmine jätkub järgmisel aastal. Kui tarnitud pangatähed on seotud
erinevate iseseisvate EKP õigusaktidega pangatähtede tootmise kohta. mis viitavad eri kalendriaastatele. kuid muud jaotused on identsed. näidatakse aruandes eraldi tarned.
(8) Esitatakse teave. kas tegemist oli kavakohase ülekandega vastavalt iseseisvale EKP õigusaktile pangatähtede tootmise kohta või ühekordse ülekandega.
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2. OSA
Euro pangatähtede andmeühikute spetsifikatsioon
RKPd ja tulevased eurosüsteemi RKPd esitavad kõikide andmeühikute arvnäi
tajad teabeühikutena, mis on väljendatud täisarvudes, olenemata sellest, kas need
on positiivsed või negatiivsed.

1. Kumulatiivsed andmeühikud
Kumulatiivsed andmed koosnevad kõikide aruandeperioodide agregeeritud andmetest, mis algavad andmetega uue
seeria, variandi või nimiväärtuse kasutuselevõtmisele eelneva trükikojast tehtud esimese tarne kohta ja lõpevad asja
omase aruandeperioodi lõpuga.
1.1

Valmis pangatähed

Pangatähed, mis on i) toodetud vastavalt eraldi EKP õigusaktile pangatäh
tede tootmise kohta; ii) tarnitud RKP LSi või ESSi ja paiknevad RKPs ning
iii) registreeritud RKP sularaha haldussüsteemis (1). Pangatähed, mis on üle
kantud NHTO üksustele või ECI pankadele või on nende valduses, seal
hulgas hävitatud pangatähed (andmeühikud 1.2 ja 1.3) jäävad RKP valmis
pangatähtede osaks.

1.2

Liinil hävitatud pangatähed

Valmis pangatähed, mis on hävitatud pangatähtede sortimise masinasse
sisseehitatud purustiga pärast ehtsuse ja ringluskõlblikkuse alusel sortimist
RKPs või tema nimel.

1.3

Liiniväliselt hävitatud
pangatähed

Valmis pangatähed, mis on hävitatud kas RKPs või tema nimel pärast
ehtsuse kontrollimist ja sortimist ringluskõlblikkuse alusel muul viisil kui
sisseehitatud purustiga pangatähtede sortimise masinas, st vigastatud panga
tähed või pangatähed, mille sortimismasin mis tahes põhjusel tagasi lükkab.
Siia ei kuulu liinil hävitatud pangatähtede andmed (andmeühik 1.2).

2. Pangatähtede varude andmeühikud
Kuna tegemist on positsioonidega, esitatakse need andmeühikud aruandeperioodi lõpu seisuga.
A) Eurosüsteemi varud
2.1

Eurosüsteemi uute panga
tähtede strateegiline varu

Uued pangatähed, mis moodustavad ESSi osa ja mida RKP hoiab EKP
nimel.

2.2

Eurosüsteemi ringluskõl
blike pangatähtede stratee
giline varu

Ringluskõlblikud pangatähed, mis moodustavad ESSi osa ja mida RKP
hoiab EKP nimel.

2.3

Uute pangatähtede logisti
lised varud RKPs

RKPs (peakontoris/või harukontoris) olevad uued pangatähed, mis
kuuluvad RKP LSi. See näitaja ei hõlma uusi pangatähti, mis on ESS
osaks.

2.4

Ringluskõlblike pangatäh
tede logistilised varud
RKPs

RKPs (peakontoris või harukontoris) olevad ringluskõlblikud pangatähed,
mis kuuluvad RKP LSi. See näitaja ei hõlma ringluskõlblikke pangatähti,
mis on ESS osaks.

2.5

Ringluskõlbmatute panga
tähtede (hävitamisele
kuuluvad) varud RKPs

RKPs olevad ringluskõlbmatud pangatähed, mida ei ole veel hävitatud.

2.6

Töötlemata pangatähtede
varud RKPs

RKPs olevad pangatähed, mille ehtsust ei ole RKP veel kontrollinud ning
mida ta ei ole ringluskõlblikkuse alusel sortinud kas pangatähtede sortimise
masinaga või käsitsi. Pangatähed, mille ehtsust on kontrollinud ja mida on
ringluskõlblikkuse alusel sortinud NHTO üksused või ECI pankad või muu
krediidiasutus või kutseline sularahakäitleja ja need seejärel RKP-le taga
stanud, kuuluvad sellesse andmeühikusse kuni RKP on need töödelnud.
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B) NHTO üksuste varud

Need andmeühikud hõlmavad NHTO skeemi, mille RKP võib oma jurisdiktsioonis asutada. Üksikutelt NHTO üksus
telt pärinev teave esitatakse RKPs agregeerituna kõikide NHTO üksuste kohta. Need varud ei kuulu ringluses olevate
pangatähtede hulka.

2.7

Uute pangatähtede logisti
lised varud NHTO üksustes

NHTO üksustes olevad uued pangatähed, mille RKP on üle kandnud.

2.8

Ringluskõlblike pangatäh
tede logistilised varud
NHTO üksustes

NHTO üksustes olevad ringluskõlblikud pangatähed, mille RKP on kas üle
kandnud või ringlusest tagastanud ning mille NHTO üksused on hinnanud
ringluskõlblikuks vastavalt otsusele EKP/2010/14.

2.9

Ringluskõlbmatute panga
tähtede varud NHTO
üksustes

NHTO üksustes olevad pangatähed, mida NHTO üksused loevad ringlus
kõlbmatuks kooskõlas otsusega EKP/2010/14.

2.10

Töötlemata pangatähtede
varud NHTO üksustes

NHTO üksustes olevad pangatähed, mille ehtsust ei ole kontrollitud ning
mida ei ole ringluskõlblikkuse alusel sorditud kooskõlas otsusega EKP/
2010/14.

C) ECI pankade varud

Need andmeühikud hõlmavad ECI programmi. Need varud ei kuulu ringluses olevate pangatähtede hulka.

2.11

Uute pangatähtede logisti
lised varud ECI pankades

ECI pankades olevad uued pangatähed, mille RKP on üle kandnud.

2.12

Ringluskõlblike pangatäh
tede logistilised varud ECI
pankades

ECI pankades olevad ringluskõlblikud pangatähed, mille RKP on kas üle
kandnud või ringlusest tagastanud ning mille ECI pank on hinnanud ring
luskõlblikuks kooskõlas otsusega EKP/2010/14.

2.13

Ringluskõlbmatute panga
tähtede varud ECI pankades

ECI pankades olevad pangatähed, mille ECI pangad on hinnanud ringlus
kõlbmatuks kooskõlas otsusega EKP/2010/14.

2.14

Töötlemata pangatähtede
varud ECI pankades

ECI pankades olevad pangatähed, mille ehtsust ei ole kontrollitud ning
mida ei ole ringluskõlblikkuse alusel sorditud kooskõlas otsusega EKP/
2010/14.

2.15

Teel olevate pangatähtede
logistilised varud ECI
pankadele või pankadest

Pangatähed, mille RKP on andnud ECI pangale (või ECI panga nimel
tegutsevale sularahaveo (CIT) ettevõtjale), mis aruandeperioodi lõpul on
endiselt teel ECI panga ruumidesse, ning pangatähed, mille RKP peab
kavakohaselt ECI pangalt (või ECI panga nimel tegutsevalt sularahaveo
ettevõtjalt) vastu võtma, kuid mis aruandeperioodi lõpul on endiselt teel,
st mis on lahkunud ECI panga ruumidest, kuid ei ole veel jõudnud RKPni.
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3. Tegevusega seotud andmeühikud

Kuna tegemist on voogudega, hõlmavad need andmeühikud kogu aruandeperioodi.

A) RKPde tegevus

3.1

RKPde emiteeritud
pangatähed

Uued ja ringluskõlblikud pangatähed, mille kolmandad isikud on RKPst
välja võtnud, olenemata sellest, kas väljavõetud pangatähed on kliendi
kontolt debiteeritud või mitte. See andmeühik ei hõlma ülekandeid
NHTO üksustele (andmeühik 3.2) ja ECI pankadele (andmeühik 3.3).

3.2

RKP-lt NHTO üksustele üle
kantud pangatähed

Uued ja ringluskõlblikud pangatähed, mille RKP on üle kandnud NHTO
üksustele.

3.3

RKP-lt ECI pankadele üle
kantud pangatähed

Uued ja ringluskõlblikud pangatähed, mille RKP on üle kandnud ECI
pankadele.

3.4

RKP-le tagastatud
pangatähed

Ringlusest RKP-le tagastatud pangatähed, olenemata sellest, kas tagastatud
pangatähed on kliendi kontole krediteeritud või mitte. See andmeühik ei
hõlma ülekandeid RKP-le NHTO üksustest (andmeühik 3.5) või ECI
pankadest (andmeühik 3.6).

3.5

NHTO üksustest RKP-le
üle kantud pangatähed

Pangatähed, mille NHTO üksused on üle kandnud RKP-le.

3.6

ECI pankadest RKP-le üle
kantud pangatähed

Pangatähed, mille ECI pangad on üle kandnud RKP-le.

3.7

RKPs töödeldud pangatähed

Pangatähed, mille ehtsuse on RKP kontrollinud ja sortinud ringluskõlblik
kuse alusel pangatähtede sortimise masinaga või käsitsi.
Need andmed hõlmavad eelmise aruandeperioodi töötlemata pangatähtede
varu (andmeühik 2.6) + ringlusest tagastatud pangatähed (andmeühik
3.4) + NHTO üksustest RKP-le üle kantud pangatähed (andmeühik
3.5) + ECI pankadest RKP-le üle kantud pangatähed (andmeühik
3.6) + teistelt RKPdelt saadud töötlemata pangatähed (andmeühik 4.3
alljaotus) – teistele RKPdele üle kantud töötlemata pangatähed (andmeühik
4.2 alljaotus) – jooksva aruandeperioodi töötlemata pangatähtede varu
(andmeühik 2.6).

3.8

RKPs ringluskõlbmatuks
sorditud pangatähed

Pangatähed, mida RKP on töödelnud ja mille ringluskõlbmatuse on tuvas
tanud vastavalt eraldi EKP õigusaktile pangatähtede käitlemise kohta RKPs.

3.9

Teistesse RKPdesse teel
olevad pangatähed

Varustavast RKPst vastuvõtvale RKP-le üle kantavad pangatähed, mis on
juba varustava RKP logistilistest varudest, ESSist, ringluskõlbmatute panga
tähtede varudest või töötlemata pangatähtede varudest maha arvatud, kuid
mis ei ole vastuvõtva RKP logistilistes varudes, ESSis, ringluskõlbmatute
pangatähtede varudes või töötlemata pangatähtede varudes arvele võetud.

3.10

Vahetult LSis hävitatud
uued pangatähed

Uued pangatähed, mille RKP on hävitanud logistilistes varudes (kas online
või offline) kooskõlas eraldi EKP otsusega. Hävitamine peab kajastuma ka
andmeühiku 1.2 või 1.3 all.
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3.11

Vahetult LSis hävitatud
ringluskõlblikud pangatähed

Ringluskõlblikud pangatähed, mille RKP on hävitanud logistilistes varudes
(kas online või offline) kooskõlas eraldi EKP otsusega. Hävitamine peab
kajastuma ka andmeühiku 1.2 või 1.3 all.

3.12

Vahetult ESSis hävitatud
uued pangatähed

Uued pangatähed, mille RKP on hävitanud ESSis (kas online või offline)
kooskõlas eraldi EKP otsusega. Hävitamine peab kajastuma ka andmeühiku
1.2 või 1.3 all.

3.13

Vahetult ESSis hävitatud
ringluskõlblikud pangatähed

Ringluskõlblikud pangatähed, mille RKP on hävitanud ESSis (kas online
või offline) kooskõlas eraldi EKP otsusega. Hävitamine peab kajastuma ka
andmeühiku 1.2 või 1.3 all.

3.14

Vahetult varudes hävitatud
töötlemata pangatähed

Ringluskõlblikud pangatähed, mille RKP on hävitanud logistilistes varudes
(kas online või offline) kooskõlas eraldi EKP otsusega. Hävitamine peab
kajastuma ka andmeühiku 1.2 või 1.3 all.

B) NHTO üksuste tegevus

3.15

NHTO üksuste ringlusse
lastud pangatähed

NHTO üksuste ringlusse lastud pangatähed, st NHTO üksustest välja
võetud sularaha andmed kokku.

3.16

NHTO üksustele tagastatud
pangatähed

NHTO üksustele tagastatud pangatähed, st kokku hoiused NHTO üksustes.

3.17

NHTO üksustes töödeldud
pangatähed

Pangatähed, mille ehtsust on NHTO üksused kontrollinud ja mida sortinud
ringluskõlblikkuse alusel pangatähtede sortimise masinaga või käsitsi koos
kõlas otsusega EKP/2010/14.

3.18

NHTO üksustes ringlus
kõlbmatuks sorditud
pangatähed

Pangatähed, mida NHTO üksused on töödelnud ja ringluskõlbmatuks
sortinud vastavalt otsusele EKP/2010/14.

C) ECI pankade tegevus

3.19

ECI pankade ringlusse
lastud pangatähed

ECI panga ringlusse lastud pangatähed, st ECI pangast välja võetud sula
raha andmed kokku.

3.20

ECI pankadele tagastatud
pangatähed

ECI panka tagastatud pangatähed, st hoiused ECI pangas kokku.

3.21

ECI pankades töödeldud
pangatähed

Pangatähed, mille ehtsust on ECI pank kontrollinud ja mida sortinud ring
luskõlblikkuse alusel pangatähtede sortimise masinaga või käsitsi kooskõlas
otsusega EKP/2010/14.
Need andmed hõlmavad eelmise aruandeperioodi töötlemata pangatähtede
varu (andmeühik 2.14) + ECI panka tagastatud pangatähed (andmeühik
3.20) – jooksva aruandeperioodi töötlemata pangatähtede varu (andmeühik
2.14).

3.22

ECI pankades ringluskõlb
matuks sorditud pangatähed

Pangatähed, mida on ECI pankad töödelnud ja ringluskõlbmatuks sortinud
vastavalt otsusele EKP/2010/14.
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4. Andmeühikud pangatähtede liikumise kohta
Kuna tegemist on voogudega, hõlmavad need andmeühikud kogu aruandeperioodi.
4.1

Uue toodangu tarne trüki
kojast vastutavale või
vastuvõtvale RKP-le

Uued pangatähed, mis on toodetud vastavalt eraldi EKP õigusaktile panga
tähtede tootmise kohta ja mis on tarnitud trükikohast vastutavale või vastu
võtvale RKP-le.

4.2

Pangatähtede ülekanne

Pangatähed, mille RKP on üle kandnud teise RKP-le või majasiseselt enda
LSist ESSi või vastupidi.

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

Pangatähed, mille RKP on üle kandnud teisest RKPst või majasiseselt enda
LSist ESSi või vastupidi.

5. Tulevaste eurosüsteemi rkpde andmeühikud
Need andmeühikud esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga.
5.1

Varud enne seaduslikuks
maksevahendiks muutumist

Euro pangatähed, mis on tulevases eurosüsteemi RKPs sularahavahetuse
eesmärgil.

5.2

Eeljaotus

Euro pangatähed, mida on eeljaotanud tulevase eurosüsteemi RKP nõuetele
vastavatele tehingupooltele, kes täidavad euro pangatähtede vastuvõtmise
nõudeid eeljaotuseks enne sularahavahetust vastavalt suunisele EKP/2006/9.

5.3

Kaaseeljaotus

Euro pangatähed, mille nõuetele vastavad tehingupooled on kaaseeljaotanud
kutselistele kolmandatele osapooltele vastavalt suunisele EKP/2006/9 ja
mida need kutselised kolmandad osapooled hoiavad oma ruumides enne
sularahavahetust. Selle andmeühiku väärtus ei saa olla suurem andmeühiku
5.2 väärtusest.

6. Pangatähtede riigi netoemissiooni päevaandmed
See andmeühik esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga
6.1

Pangatähtede netoemissioon
riigis

Erinevus RKP emiteeritud ja NHTO üksuste ringlusse lastud pangatähtede
agregeeritud koguarvu ning RKP-le ja NHTO üksustele tagastatud panga
tähtede koguarvu vahel.

(1) Nendest andmetest jäetakse välja kõik valmis pangatähed, mis on pärast trükkimist märgistatud kui näidised.

3. OSA
CIS 2 kirjendamise reeglid euro pangatähtede liikumise kohta
1.

Sissejuhatus
Käesolevas osas sätestatakse ühtsed kirjendamise reeglid, mis hõlmavad
pangatähtede tarneid trükikojast, ülekandeid RKPde vahel ning ülekandeid
erinevate varuliikide vahel sama RKP sees, et tagada CIS 2 andmete ühtsus.
Tulevased eurosüsteemi RKPd kohaldavad käesolevat korda mutatis
mutandis.

2.

Tehinguliigid
Pangatähtede liikumise tehinguliike on neli:
— tehinguliik 1 (vahetu tarne):: uute pangatähtede otsetarne trükikojast
vastutavale RKP-le, kes on ühtlasi vastuvõttev RKP;
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— tehinguliik 2 (vahetu tarne vastuvõtvale RKP-le ilma ajutise ladustami
seta):: uute pangatähtede otsetarne trükikojast vastuvõtvale RKP-le, kes
on ühtlasi vastutav RKP. Pangatähed tarnitakse vastuvõtvale RKP-le
otse trükikojast, kuhu vastutav RKP on tootmise määranud, ilma panga
tähtede ajutise ladustamiseta vastutava RKP juures. Euro pangatähtede
ühistootmise korral (konsortsium) võib konsortsiumi juhi määrata vastu
tavaks RKPks kogu pangatähtede tootmismahu ulatuses;

— tehinguliik 3 (kaudne tarne ajutise ladustamisega):: uute pangatähtede
kaudne tarne trükikojast vastuvõtvale RKP-le vastutava RKP kaudu.
Pangatähed ladustatakse vähemalt üheks päevaks vastutavas RKPs
enne nende vedu vastutava RKP poolt vastuvõtvale RKP-le;

— tehinguliik 4 (ülekanne):: (uute, ringluskõlblike, töötlemata või ringlus
kõlbmatute) pangatähtede varude ülekanne i) kahe erineva RKP vahel
(tarniv ja vastuvõttev RKP), mis võib hõlmata ka muudatust varu liigis
(LS/ESS), või ii) erinevate varu liikide vahel sama RKP piires.

3.

Pangatähtede liikumise andmete võrdlemine
RKPd, kelle vahel pangatähed liiguvad, kontrollivad vastastikku üle aruan
netes esitatud kogused ja andmejaotused. Kui pangatähtede liikumises
osalevad enam kui kaks RKPd (näiteks pangatähtede vastuvõtmine katsete
eesmärgil), annab EKP eelnevalt juhised pangatähtede liikumise dokumen
teerimise kohta.

Varustava ja vastuvõtva RKP kirjete sünkroniseerimiseks kirjendavad
varustav ja vastuvõttev RKP iga pangatähtede liikumise alles pangatähtede
liikumise lõpetamisel, st siis kui vastuvõttev RKP on kinnitanud pangatäh
tede kätesaamise ja registreerinud need oma sularaha haldussüsteemis. Kui
pangatähed saabuvad kuu viimase tööpäeva hilisõhtul ja neid ei saa sellel
päeval vastuvõtva RKP sularaha haldussüsteemis registreerida, peavad
varustav ja vastuvõttev RKP omavahel kokku leppima, kas kirjendada
pangatähtede liikumine jooksval kuul või järgmisel kuul.

4.

Kirjendamisreeglid
Järgnevates tabelites tähendab „+”, et CIS 2-s kirjendatakse suurenemine ja
„–” et CIS 2-s kirjendatakse vähenemine.

4.1. T e h i n g u l i i g i 1 k i r j e n d a m i s r e e g l i d
Tarne ESSi

Tarne LSi

Vastutav RKP (kes on ka vastuvõttev RKP)
Arv

Andmeühiku nimetus

Pärast tarnet trükikojast

Pärast tarnet trükikojast

+

1.1

Valmis pangatähed

+

2.1

Eurosüsteemi uute pangatähtede strateegiline
varu

+

2.3

Uute pangatähtede logistilised varud RKPs

4.1

Uue toodangu tarne trükikojast vastutavale või
vastuvõtvale RKP-le

+
+
koos „varu liiki” =
ESS

+
koos „varu liiki” = LS
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4.2. T e h i n g u l i i g i 2 k i r j e n d a m i s r e e g l i d
Tarne LSi

Tarne ESSi

vastuvõttev RKP (kes ei ole vastutav RKP)
Arv

Andmeühiku nimetus

Pärast tarnet trükikojast

Pärast tarnet trükikojast

+

1.1

Valmis pangatähed

+

2.1

Eurosüsteemi uute pangatähtede strateegiline
varu

+

2.3

Uute pangatähtede logistilised varud RKPs

4.1

Uue toodangu tarne trükikojast vastutavale või
vastuvõtvale RKP-le

+

+
koos „varu liiki” =
ESS

+
koos „varu liiki” = LS

4.3. T e h i n g u l i i g i 3 k i r j e n d a m i s r e e g l i d , k u i s i h t v a r u l i i g i k s
on ESS

Arv

Andmeühiku nimetus

Vastutav RKP

Vastutav RKP

Vastuvõttev RKP

Pärast tarnet trükikojast
vastutavale RKP

Pärast ülekannet vastuvõtvale
RKP-le

Vastuvõtmisel vastuta
valt RKP-lt

1.1

Valmis pangatähed

+

–

+

2.1

Eurosüsteemi uute
pangatähtede strateegi
line varu

+

–

+

4.1

Uue toodangu tarne
trükikojast vastutavale
või vastuvõtvale RKP-le

+
koos „varu liiki” =
ESS

4.2

Pangatähtede ülekanne

4.3

Pangatähtede vastu
võtmine

+
koos:
„RKP-le” = vastuvõttev
RKP „varu liigist” =
tootmine „varu liiki” =
ESS kvaliteet = uus
planeeritud = kavakohane

+
koos:
„RKP-lt” = vastutav
RKP „varu liiki” =
ESS kvaliteet = uus
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4.4. T e h i n g u l i i g i 3 k i r j e n d a m i s r e e g l i d , k u i s i h t v a r u l i i g i k s
on LS

Arv

Andmeühiku nimetus

Vastutav RKP

Vastutav RKP

Vastuvõttev RKP

Pärast tarnet trükikojast
vastutavale RKP

Pärast ülekannet vastuvõtvale
RKP-le

Vastuvõtmisel vastuta
valt RKP-lt

1.1

Valmis pangatähed

+

–

+

2.1

Uute pangatähtede logis
tilised varud RKPs

+

–

+

4.1

Uue toodangu tarne
trükikojast vastutavale
või vastuvõtvale RKP-le

+
koos „varu liiki” =
LS

4.2

Pangatähtede ülekanne

4.3

Pangatähtede vastu
võtmine

+
koos:
„RKP-le” = vastuvõttev
RKP „varu liigist” =
tootmine „varu liiki” = LS
kvaliteet = uus planeeritud
= kavakohane

+
koos:
„RKP-lt” = vastutav
RKP „varu liiki” =
LS kvaliteet = uus

4.5. T e h i n g u l i i g i 4 k i r j e n d a m i s r e e g l i d ( u u e d / r i n g l u s k õ l 
blikud/ringluskõlbmatud/töötlemata pangatähed)

Arv

Andmeühiku nimetus

Varustav RKP

Vastuvõttev RKP

Pärast ülekannet vastuvõt
vale RKP-le

Vastuvõtmisel vastutavalt
RKP-lt

1.1

Valmis pangatähed

–

+

2.1

Eurosüsteemi uute pangatähtede strateegiline
varu

–

+

2.2

Eurosüsteemi ringluskõlblike pangatähtede stra
teegiline varu

või: –

või: +

2.3

Uute pangatähtede logistilised varud RKPs

või: –

või: +

2.4

Ringluskõlblike pangatähtede logistilised varud
RKPs

või: –

või: +

2.5

Ringluskõlbmatute pangatähtede (hävitamisele
kuuluvad) varud RKPs

või: –

või: +

2.6

Töötlemata pangatähtede varud RKPs

või: –

või: +
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Arv

Andmeühiku nimetus

4.2

Pangatähtede ülekanne

4.3

Pangatähtede vastuvõtmine

Varustav RKP

Vastuvõttev RKP

Pärast ülekannet vastuvõt
vale RKP-le

Vastuvõtmisel vastutavalt
RKP-lt

+
koos:
„RKP-le” = vastuvõttev
RKP „varu liigist” =
ESS või LS „varu liiki”
= ESS või LS kvaliteet
= uus/ringluskõlblik/
ringluskõlbmatu/töötle
mata planeeritud =
kavakohane või
ühekordne
+
koos:
„RKP-lt” = varustav
RKP „varu liiki” = ESS
või LS kvaliteet = uus/
ringluskõlblik/ringlus
kõlbmatu/töötlemata

▼M3
II LISA
EURO MÜNTIDE ANDMED
1. OSA
Euro müntide aruandeskeem

Andmed

Sagedus
Arv

1

Andmeühiku nimetus

Müntide
arv kokku

Jaotus
seeria
alusel

Jaotus
nimiväär
tuse kaupa

x

x

Jaotus
üksuste
kaupa (1)

päev (2)

kuu

1. kateg
ooria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

sündmuse
põhine

Andmeal
likas

Liikmesriigist

Liikmesriiki

Ringluse andmeühikud
Riigi käibemüntide netoemissioon

x

1.2

Riigi meenemüntide netoemissioon
(kogus)

x

1.3

Riigi meenemüntide netoemissioon
(väärtus)

1.4

Hävitatud mündid

x

x

x

x

Münte
emitee
rivad
üksused

Euromüntide varude andmeühikud (3)

2.1

Uute müntide logistilised varud

x

x

x

x

x

x

x

2.2

Ringluskõlblike müntide logistilised
varud

x

x

x

x

x

x

x

2.3

Ringluskõlbmatute müntide varud

x

x

x

x

x

x

x

2.4

Töötlemata müntide varud

x

x

x

x

x

x

x

Münte
emitee
rivad
üksused
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1.1

2

Müntide
väärtus
kokku

Euromüntide liikumisega
seotud jaotused

Terviklikkuse näitaja

▼M3
Andmed

Sagedus

Arv

Andmeühiku nimetus

3

Tegevusega seotud andmeühikud

Müntide
arv kokku

Müntide
väärtus
kokku

Jaotus
seeria
alusel

Jaotus
nimiväär
tuse kaupa

Jaotus
üksuste
kaupa (1)

päev (2)

kuu

1. kateg
ooria

sündmuse
põhine

Üldsusele emiteeritud mündid

x

x

x

x

x

x

x

3.2

Üldsuse poolt tagastatud mündid

x

x

x

x

x

x

x

3.3

Töödeldud mündid

x

x

x

x

x

x

3.4

Ringluskõlbmatuks sorditud
mündid

x

x

x

x

x

x

3.5

Vahetult varudes hävitatud uued
mündid

x

x

x

x

x

3.6

Vahetult varudes hävitatud ringlus
kõlblikud mündid

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.1

4.2

Andmeal
likas

Liikmesriigist

Liikmesriiki

Münte
emitee
rivad
üksused

Euromüntide liikumisega seotud andmeühikud
Käibemüntide ülekanded

Käibemüntide vastuvõtmine

x

x

x

x

x

x

Münte
emitee
rivad
üksused

Vastuvõttev
liikmesriik
Varustav
liikmesriik
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3.1

4

Euromüntide liikumisega
seotud jaotused

Terviklikkuse näitaja

▼M3
Andmed

Sagedus

Arv

5

Andmeühiku nimetus

Müntide
arv kokku

Käibemüntide krediteeritud varud
münte emiteerivates üksustes

x

5.2

Krediteeritud meenemüntide arv
münte emiteerivates üksustes

x

5.3

Krediteeritud meenemüntide väärtus
münte emiteerivates üksustes

7
7.1

Jaotus
nimiväär
tuse kaupa

x

x

Jaotus
üksuste
kaupa (1)

kuu

1. kateg
ooria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

päev (2)

sündmuse
põhine

Andmeal
likas

Liikmesriigist

Liikmesriiki

Münte
emitee
rivad
üksused

Täiendavad andmeühikud
RKP poolt juriidilisele emitendile/
emitentidele krediteeritud varude
väärtus

Münte
emitee
rivad
üksused

Tulevaste osalevate liikmesriikide andmeühikud
Varud enne seaduslikuks makseva
hendiks muutumist

x

x

x

x

x

Ttule
vane
eurosüs
teemi
RKP ja
münte
emitee
rivad
kolmand
ad
isikud (4)
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6.1

Jaotus
seeria
alusel

Andmeühikud riigi koguemissiooni arvutamiseks

5.1

6

Müntide
väärtus
kokku

Euromüntide liikumisega
seotud jaotused

Terviklikkuse näitaja

▼M3
Andmed

Sagedus

Arv

Müntide
arv kokku

Müntide
väärtus
kokku

Jaotus
seeria
alusel

Jaotus
nimiväär
tuse kaupa

Jaotus
üksuste
kaupa (1)

päev (2)

kuu

1. kateg
ooria

sündmuse
põhine

Andmeal
likas

7.2

Eeljaotus

x

x

x

x

x

Tulevane
eurosüs
teemi
RKP

7.3

Kaaseeljaotus

x

x

x

x

x

Eeljao
tuse
saanud
nõuetele
vastavad
tehingup
ooled

Andmed asjaomaste münte emiteerivate üksuste kaupa.
Euromüntide andmeid päeva kohta esitab RKP ainult pärast eurole sularahavahetuse kuupäeva ajavahemiku jooksul. mis lepitakse kokku RKP ja EKP vahel.
RKPd. kes ei esita euro müntide varude andmeid kvaliteedi lõikes. esitavad oma müntide varud andmeühiku 2.2 „Ringluskõlblike müntide logistilised varud” all.
Münte emiteerivateks kolmandateks osapoolteks on rahapajad. riigikassa. volitatud avalik-õiguslikud ja volitatud eraõiguslikud isikud.

Liikmesriigist

Liikmesriiki
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(1)
(2)
(3)
(4)

Andmeühiku nimetus

Euromüntide liikumisega
seotud jaotused

Terviklikkuse näitaja
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2. OSA
Euro müntide andmeühikute spetsifikatsioon
Andmeühikute 1.3, 5.3 ja 6.1 puhul esitatakse näitajad väärtuse alusel ning kahe
kümnendikkoha täpsusega, olenemata sellest, kas näitajad on positiivsed või
negatiivsed. Ülejäänud andmeühikute puhul esitatakse näitajad väljendatuna
täisarvudes, olenemata sellest, kas need on positiivsed või negatiivsed.

1.

Kumulatiivsed andmeühikud

Kumulatiivsed andmed koosnevad kõikide aruandeperioodide agregeeritud andmetest, mis algavad andmetega trüki
kojast tehtud esimese tarne kohta ja lõpevad asjaomase aruandeperioodi lõpuga.

1.1

Riigi käibemüntide
netoemissioon

RKPd arvutavad riigi käibemüntide netoemissiooni kasutades järgmisi
samaväärseid valemeid:
Valem 1
Riigi netoemissioon = üldsusele emiteeritud müntide kumulatiivne koguarv
(kumulatiivne andmeühik 3.1) – üldsuselt tagastatud müntide kumulatiivne
koguarv (kumulatiivne andmeühik 3.2)
Valem 2
Riigi netoemissioon = valmis mündid – kumulatiivsed kogutarned (kumu
latiivne andmeühik 4.1) + kumulatiivne koguvastuvõtt (kumulatiivne
andmeühik 4.2) – valmis varud – hävitatud mündid

2.

1.2

Riigi meenemüntide netoe
missioon (kogus)

Ringlusesse lastud meenemündid kokku, kõik nimiväärtused agregeeritud.
RKPd arvutavad selle näitaja kasutades mutatis mutandis sama valemit
nagu andmeühiku 1.1 puhul, v.a see, et kumulatiivseid kogutarneid ja
kumulatiivseid ringlusest tagastamisi kokku ei kohaldata.

1.3

Riigi meenemüntide netoe
missioon (väärtus)

Ringlusesse lastud meenemündid kokku, kõik nimiväärtused agregeeritud.
RKPd arvutavad selle näitaja kasutades mutatis mutandis sama valemit
nagu andmeühiku 1.1 puhul, v.a see, et kumulatiivseid kogutarneid ja
kumulatiivseid ringlusest tagastamisi kokku ei kohaldata.

1.4

Hävitatud mündid

Käibemündid, mille on hävitanud liikmesriigi münte emiteeriv üksus või
seda on tehtud tema nimel pärast ehtsuse kontrollimist ja sortimist ring
luskõlblikkuse alusel või vahetult varudest, olenemata hävitamise põhjusest.

Mündivarudega seotud andmeühikud

Need andmeühikud esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga. Juhul kui RKP või münte emiteeriv üksus ei erista
euromüntide varusid kvaliteedi põhjal, tuleb kõik mündivarud kirjendada andmeühiku 2.2 „Ringluskõlblike müntide
logistilised varud” all.

2.1

Uute müntide logistilised
varud

Uued käibemündid, mis on hoiul RKPs või liikmesriigi münte emiteerivas
asutuse või kolmanda isiku juures tema nimel, olenemata sellest, kas
mündid on: i) valmis või krediteeritud juriidilisele emitendile/emitentidele;
ii) valmis, kuid ei ole krediteeritud juriidilisele emitendile/emitentidele, või
iii) valmis ja krediteeritud juriidilisele emitendile/emitentidele.
Rahapajade hoiul olevad mündivarud hõlmavad ainult münte, mis on
läbinud lõpliku kvaliteedikontrolli, olenemata nende pakendatusest ja
tarneseisust.
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3.

2.2

Ringluskõlblike müntide
logistilised varud

Ringluskõlblikud käibemündid, mis on hoiul RKPs või liikmesriigi münte
emiteerivas asutuses (või kolmanda isiku juures nende nimel), olenemata
sellest, kas mündid on i) valmis või krediteeritud juriidilisele emitendile/
emitentidele; ii) valmis, kuid ei ole krediteeritud juriidilisele emitendile/
emitentidele, või iii) valmis ja krediteeritud juriidilisele emitendile/emiten
tidele. Juhul kui RKPd või liikmesriigi münte emiteerivad üksused (või
kolmandad isikud nende nimel) ei tegele euro müntide sortimisega, võib
selle andmeühiku all kirjendada kõik vastuvõetud euromündid.

2.3

Ringluskõlbmatute müntide
varud

Käibemündid, mis on hoiul RKPs või liikmesriigi münte emiteerivas
üksuses (või kolmanda isiku juures nende nimel), mis on tunnistatud pärast
sortimist ringluskõlbmatuteks, olenemata sellest, kas mündid on i) valmis
või krediteeritud juriidilisele emitendile/emitentidele; ii) valmis, kuid ei ole
krediteeritud juriidilisele emitendile/emitentidele, või iii) valmis ja kreditee
ritud juriidilisele emitendile/emitentidele.

2.4

Töötlemata müntide varud

Töötlemata käibemündid, mis on hoiul RKPs või liikmesriigi münte emitee
rivas üksuses (või kolmanda isiku juures nende nimel), olenemata sellest,
kas mündid on: i) valmis või krediteeritud juriidilisele emitendile/emitenti
dele; ii) valmis, kuid ei ole krediteeritud juriidilisele emitendile/emitenti
dele, või iii) valmis ja krediteeritud juriidilisele emitendile/emitentidele.

Tegevusega seotud andmeühikud

Kuna tegemist on voogudega, hõlmavad need andmeühikud kogu aruandeperioodi.

4.

3.1

Üldsusele emiteeritud
mündid

Käibemündid, mille RKP või liikmesriigi münte emiteeriv üksus (või
kolmas isik nende nimel) on tarninud ja debiteerinud (müünud) üldsusele.

3.2

Üldsuse tagastatud mündid

Käibemündid, mille üldsus on hoiustanud RKP või liikmesriigi münte a
üksuse juures (või kolmanda isiku juures nende nimel).

3.3

Töödeldud mündid

Käibemündid, mille ehtsust ja ringluskõlblikkust on kontrollinud RKP või
liikmesriigi münte emiteeriv üksus (või kolmas isik nende nimel).

3.4

Ringluskõlbmatuks sorditud
mündid

Käibemündid, mille ehtsust ja ringluskõlblikkust on kontrollinud RKP või
liikmesriigi münte emiteeriv üksus (või kolmas isik nende nimel).

3.5

Vahetult varudes hävitatud
uued mündid

Uued käibemündid, mille RKP või liikmesriigi münte emiteeriv üksus on
hävitanud logistilistest varudest (online või offline). Hävitamine peab kajas
tuma ka andmeühiku 1.4 all.

3.6

Vahetult varudes hävitatud
ringluskõlblikud mündid

Ringluskõlblikud käibemündid, mille RKP või liikmesriigi münte emiteeriv
üksus on hävitanud logistilistest varudest (online või offline). Hävitamine
peab kajastuma ka andmeühiku 1.4 all.

Andmeühikud müntide liikumise kohta

Kuna tegemist on voogudega, hõlmavad need andmeühikud kogu aruandeperioodi.

4.1

Käibemüntide ülekanded

Käibemündid, mille RKP ja (tulevase) osaleva liikmesriigi münte emitee
rivad kolmandad osapooled on tarninud nimiväärtuses teiste (tulevaste)
osalevate liikmesriikide münte emiteerivatele üksustele.
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4.2

5.

Käibemüntide vastuvõtmine

Käibemündid, mille RKP ja (tulevase) osaleva liikmesriigi münte emitee
rivad kolmandad osapooled on võtnud vastu nimiväärtuses teiste (tulevaste)
osalevate liikmesriikide münte emiteerivatelt üksustelt.

Andmeühikud riigi brutoemissiooni arvutamiseks

Kuna tegemist on positsioonidega, esitatakse need andmeühikud aruandeperioodi lõpu seisuga. Osalevas liikmesriigis,
kus RKP on ainus münte emiteeriv üksus, on andmeühikute 5.1 ja 5.3 varude nimiväärtuste summa võrdne andmeü
hiku 6.1 nimiväärtusega.

6.

5.1

Käibemüntide krediteeritud
varud münte emiteerivates
üksustes

Juriidilisele emitendile/emitentidele krediteeritud ning RKP ja münte
emiteerivate kolmandate osapoolte hoitavad käibemündid.

5.2

Krediteeritud meenemüntide
arv münte emiteerivates
üksustes

Juriidilisele emitendile/emitentidele krediteeritud ning RKP ja münte
emiteerivate kolmandate osapoolte hoitavate meenemüntide koguarv.

5.3

Krediteeritud meenemüntide
väärtus münte emiteerivates
üksustes

Juriidilisele emitendile/emitentidele krediteeritud ning RKP ja münte
emiteerivate kolmandate osapoolte hoitavate meenemüntide nimiväärtus
kokku.

Täiendavad andmeühikud

Kuna tegemist on positsioonidega, esitatakse need andmeühikud aruandeperioodi lõpu seisuga.

6.1

RKPst juriidilisele emiten
dile/emitentidele kreditee
ritud varude väärtus

Juriidilisele emitendile/emitentidele krediteeritud RKP käibe- ja meenemün
tide varud, olenemata nende seadusliku maksevahendi staatusest. See
hõlmab RKP liikmesriigi juriidilisele emitendile krediteeritud varusid ning
varusid, mis on vastu võetud teistest osalevatest liikmesriikidest nimiväär
tuses (vastuvõetud mündid krediteeritakse varustava liikmesriigi juriidilisele
emitendile, kuid muutuvad vastuvõtva RKP krediteeritud varude osaks).
Tarned ja/või
andmeühikut.

7.

vastuvõtmised

omahinnaga

ei

mõjuta

käesolevat

Tulevaste osalevate liikmesriikide andmeühikud

Need andmeühikud esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga.

7.1

Varud enne seaduslikuks
maksevahendiks muutumist

Tulevase eurosüsteemi RKP ja tulevase eurosüsteemi liikmesriigi münte
emiteerivate kolmandate osapoolte hoitavad euro käibemündid sularahava
hetuse eesmärgil.

7.2

Eeljaotus

Euro käibemündid, mida hoiavad nõuetele vastavad tehingupooled, kes
täidavad euro pangatähtede vastuvõtmise nõudeid eeljaotuseks enne sulara
havahetust vastavalt suunisele EKP/2006/9.

7.3

Kaaseeljaotus

Euro käibemündid, mille nõuetele vastavad tehingupooled on kaaseeljao
tanud kutselistele kolmandatele osapooltele vastavalt suunisele EKP/2006/9.
CIS 2 aruandluses hõlmab see elanikkonnale jaotatud mündivoldikutes
olevaid euromünte.
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3. OSA
CIS 2 kirjendamise reeglid euro müntide liikumise kohta (tulevaste)
osalevate liikmesriikide vahel
1.

Sissejuhatus
Käesolevas osas sätestatakse ühtsed kirjendamise reeglid, mis hõlmavad
müntide liikumist osalevate liikmesriikide vahel, eelkõige RKPde vahel, et
tagada CIS 2 andmete ühtsus riigi müntide neto- ja brutoemissioonide kohta.
Kuivõrd müntide ülekanded võivad hõlmata nii RKPsid / tulevasi eurosüs
teemi RKPsid ja münte emiteerivaid kolmandaid osapooli, loetakse nad
edaspidi ühisnimetaja „liikmesriigid” alla kuuluvaks.

Tulevaste osalevate liikmesriikide osas kehtivad käesolevad reeglid mutatis
mutandis.

2.

Müntide liikumine varustava ja vastuvõtva liikmesriigi vahel
Liikmesriikide vaheliste mündiülekannete puhul tehakse vahet nimiväärtu
sega ülekannete ja omahinnaga ülekannete vahel. Kummalgi juhul ei ole
varustava liikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi münte emiteerivate üksuste
vaheliste ülekannete puhul vaja teha muudatust riigi netoemissiooni
andmetes.

Käesoleva jao järgmistes tabelites tähendab „+”, et CIS 2-s kirjendatakse
suurenemine ja „–” et CIS 2-s kirjendatakse vähenemine.

2.1. K ä i b e m ü n t i d e n i m i v ä ä r t u s e s ü l e k a n n e t e k i r j e n d a m i s 
reeglid
Andmeühiku(te) number ja nimetus

Varustav liikmesriik

Vastuvõttev liikmesriik

Müntide varud (osutatakse müntide varu asjako
hasele kvaliteediliigile)

–

+

4.1

Käibemüntide ülekanded

+

4.2

Käibemüntide vastuvõtmine

5.1

Käibemüntide krediteeritud
emiteerivates üksustes

münte

(–)
(vt märkus c allpool)

+
(vt märkus d allpool)

6.1

RKP-lt juriidilisele emitendile/emitentidele
krediteeritud varude väärtus

(–)
(vt märkus c allpool)

+
(vt märkus d allpool)

2.1 –2.4

a)

+
varud

„Üldsusele emiteeritud mündid” varustavas liikmesriigis (andmeühik
3.1) ja „Üldsuse tagastatud mündid” vastuvõtvas liikmesriigis
(andmeühik 3.2) ei muutu.

b) „Valmis” müntide andmed varustava ja vastuvõtva liikmesriigi sularaha
haldussüsteemides ei muutu (asjakohastel juhtudel).
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c)

„Käibemüntide krediteeritud varud münte emiteerivates üksustes”
(andmeühik 5.1) varustavas liikmesriigis:
— väheneb, kui tarnitud mündid on eelnevalt krediteeritud juriidilisele
emitendile varustavas liikmesriigis;
— jääb muutumatuks, kui tarnitud mündid on valmis, kuid juriidilisele
emitendile krediteerimata.

d) „Käibemüntide krediteeritud varud münte emiteerivates üksustes”
(andmeühik 5.1) vastuvõtvas liikmesriigis:
— suureneb, kui varustavas liikmesriigis on toimunud vähenemine
kooskõlas märkusega c;
— suureneb, kui käibemüntide varud on suurenenud, kuid neid ei ole
varustavale liikmesriigile krediteeritud, ning suurenemine toimub
siis, kui saadud mündid on vastuvõtva liikmesriigi juriidilise
emitendi emiteeritud.
e)

Eeltoodud kirjed mõjutavad riigi brutoemissiooni andmeid järgmiselt:
— varustav liikmesriik: ei muutu, kui tarnitud mündid on valmis ja
krediteeritud varustava liikmesriigi juriidilisele emitendile, või jääb
muutumatuks, kui tarnitud mündid on eelnevalt valmis, kuid varus
tava liikmesriigi juriidilisele emitendile krediteerimata;
— vastuvõttev liikmesriik: jääb muutumatuks, kui tarnitud mündid on
valmis ja krediteeritud varustava liikmesriigi juriidilisele emitendile,
või suureneb, kui tarnitud mündid on eelnevalt valmis, kuid varus
tava liikmesriigi juriidilisele emitendile krediteerimata, kuna sellises
olukorras emiteerib mündid vastuvõtva liikmesriigi juriidiline
emitent.

2.2. K ä i b e m ü n t i d e
reeglid

omahinnaga

liikumise

kirjendamise

Andmeühiku(te) number ja nimetus

2.1 –2.4

a)

Varustav liikmesriik

Vastuvõttev liikmesriik

–

+

Müntide varud (osutatakse müntide varu asjako
hasele kvaliteediliigile)

Käibemüntide ülekandmine ja vastuvõtmise näitaja kohta ei tehta kirjeid.

b) Omahinnaga liikumine ei mõjuta riigi brutoemissiooni näitajaid varus
tavas ja vastuvõtvas liikmesriigis.
2.3. M ü n t i d e l i i k u m i s e g a s e o t u d a n d m e t e v õ r d l e m i n e
Kohaldatakse mutatis mutandis I lisa 3. osa 3. jagu, mis käsitleb pangatäh
tede liikumisega seotud andmete võrdlemist.
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III LISA
SULARAHAINFRASTRUKTUURI JA OTSUSE EKP/2010/14 ANDMED
Kõik andmeühikud tuleb esitada positiivsete täisarvudena.

1. RKPga seotud sularahainfrastruktuuri andmeühikud
Need andmeühikud esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga

Terviklikkuse kategooria

1.1

RKP filiaalide arv

Kõik RKP filiaalid, mis pakuvad sularahateenuseid
krediidiasutustele ja teistele kutselistele klientidele.

1. kategooria

1.2

Ladustusvõime

RKP pangatähtede turvaliselt säilitamise võime
kokku, miljonites pangatähtedes, arvutatuna 20
eurot nimiväärtusega pangatähtede alusel.

1. kategooria

1.3

Sortimisvõime

Kõikide RKP pangatähtede sortimismasinate panga
tähtede sortimise võime kokku (st maksimaalne läbi
laskevõime kokku), miljonites pangatähtedes aasta
kohta, arvutatuna RKP tööpäevade kohta asjaomases
aastas, millest lahutatakse hoolduspäevad.

1. kategooria

1.4

Veovõime

RKP soomustatud rahaveoautode veovõime kokku
(st maksimaalne kandevõime), tuhandetes pangatäh
tedes, arvutatuna 20 eurot nimiväärtusega pangatäh
tede alusel.

1. kategooria

2. Üldise sularahainfrastruktuuri ja otsuse ekp/2010/14 andmeühikud
Need andmeühikud esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga

Terviklikkuse kategooria

Üldine sularahainfrastruktuur

2.1a

Krediidiasutuste filiaa
lide arv

Kõik osaleva liikmesriigi territooriumil asutatud
krediidiasutuste filiaalid, sh kaugfiliaalid, mis
osutavad sularahaga seotud jae- või hulgiteenuseid.

1. kategooria

2.1b

Krediidiasutuste kaugfi
liaalide arv

Kõik krediidiasutuste filiaalid, mis loetakse kaugfi
liaalideks vastavalt otsusele EKP/2010/14

Sündmusepõhine

2.2

Sularahaveo ettevõtete
arv

Kõik osaleva liikmesriigi territooriumil asutatud
sularahaveo
(CIT)
ettevõtjad,
kes
veavad
sularaha (1) (2).

Sündmusepõhine

2.3

RKP omandis mitteole
vate sularahakeskuste
arv

Kõik osaleva liikmesriigi territooriumil asutatud
sularahakeskused, mis on krediidiasutuste, CIT ette
võtjate ja teiste kutseliste sularahakäitlejate
omandis (1) (2).

Sündmusepõhine

Pangaautomaat

2.4a

Krediidiasutuste käitata
vate sularahaautomaatide
(ATM) arv

Pangaautomaat on iseteenindusseade, mis pangakaardi alusel või muul viisil
väljastab üldsusele euro pangatähti, debiteerides pangakontot (1) (2).

Kõik osaleva liikmesriigi territooriumil asutatud
krediidiasutuste vastutusel käitatavad sularahaauto
maadid, olenemata sellest, kes neid automaate
täidab.

Sündmusepõhine
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Need andmeühikud esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga

Terviklikkuse kategooria

2.4b

Muude sularahakäitlejate
hallatavate sularahaauto
maatide arv

Sularahaautomaadid, mida haldavad osalevas liik
mesriigis asutatud mitte-krediidiaustustest üksused
(näiteks jaekaubanduse sularahaautomaadid või
kaupluste sularahaautomaadid).

Sündmusepõhine

2.5

Makseterminalide arv

Makseterminalid (self-checkout terminal), mille abil
üldsus võib tasuda kaupade või teenuste eest panga
kaardiga või muu makseinstrumendiga ja millel on
sularaha väljavõtmise funktsioon, kuid euro panga
tähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust ei kontrollita.

Sündmusepõhine

2.6

Muude pangaautomaa
tide arv

Kõik muud liiki pangaautomaadid.

Sündmusepõhine

Pangatähtede käitluse iseteenindus- ja
professionaalne seade

2.7a

Sularaha taasringluse
iseteenindusseadmete
(CRM) arv, mida
käitavad krediidiasutused

Järgmised aruandluskohustused osutavad otsuse EKP/2010/14 I ja IV lisale.
Kooskõlas IV lisaga võib aruandlust erandite ja/või aruandluslävede alusel
vähendada vastavalt iga RKP otsusele

CRMid võimaldavad klientidel pangakaardi abil või
muul viisil hoiustada euro pangatähti oma panga
kontole ning võtta välja euro pangatähti oma panga
kontolt. CRMid kontrollivad euro pangatähtede
ehtsust ja ringluskõlblikkust ning võimaldavad seos
tada need kontoomanikuga. Sularaha väljastamiseks
võivad CRMid kasutada ehtsaid ringluskõlblikke
euro pangatähti, mille on hoiustanud teised kliendid
eelmistes tehingutes.

Sündmusepõhine

Siia kuuluvad krediidiasutuste hallatavad CRMid.

2.7b

Muude sularahakäitlejate
hallatavate
iseteenindus-CRMide
arv

CRMid võimaldavad klientidel pangakaardi abil või
muul viisil hoiustada euro pangatähti oma panga
kontole ning võtta välja euro pangatähti oma panga
kontolt. CRMid kontrollivad euro pangatähtede
ehtsust ja ringluskõlblikkust ning võimaldavad seos
tada need kontoomanikuga. Sularaha väljastamiseks
võivad CRMid kasutada ehtsaid ringluskõlblikke
euro pangatähti, mille on hoiustanud teised kliendid
eelmistes tehingutes.

Sündmusepõhine

Siia kuuluvad sularahakäitlejate hallatavad CRMid.

2.8

Iseteeninduslike sisse
makseautomaatide
(CIMid) arv

CIMid võimaldavad klientidel pangakaardi abil või
muul viisil hoiustada euro pangatähti oma panga
kontole, kuid neil ei ole sularaha väljastamise funkt
siooni. CIMid kontrollivad euro pangatähtede
ehtsust ning võimaldavad tuvastada kontoomanikku;
ringluskõlblikkuse kontrollimine on lisavõimalus.
Siia
kuuluvad
CIMid (1) (2).

sularahakäitlejate

hallatavad

Sündmusepõhine
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Need andmeühikud esitatakse aruandeperioodi lõpu seisuga

2.9

Ühildatud sissemakseau
tomaatide (CCMid) arv

CCMid võimaldavad klientidel pangakaardi abil või
muul viisil hoiustada euro pangatähti oma panga
kontole ning võtta välja euro pangatähti oma panga
kontolt. CCMid kontrollivad euro pangatähtede
ehtsust ning võimaldavad tuvastada kontoomanikku;
ringluskõlblikkuse kontrollimine on lisavõimalus.
Sularaha väljastamiseks ei kasuta CCMid euro
pangatähti, mille on hoiustanud teised kliendid
eelmistes tehingutes, vaid ainult neisse eraldi
laaditud euro pangatähti.
Siia
kuuluvad
CCMid (1) (2).

2.10

Väljamakseautomaatide
(COMid) arv

Terviklikkuse kategooria

sularahakäitlejate

Sündmusepõhine

hallatavad

COMid on sularahaautomaadid, mis kontrollivad
euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust
enne nende väljastamist klientidele. COMid kasu
tavad neisse sularahakäitlejate või muude automaat
sete süsteemide (nt müügiautomaadid) laaditud
pangatähti.

Sündmusepõhine

Siia kuuluvad sularahakäitlejate hallatavad COMid.

2.11

Iseteenindusseadmetena
kasutatavate telleri taas
ringlusseadmete
(TARMid) arv

TARMid on sularaha taasringlusseadmed, mida
kasutavad euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõl
blikkust kontrollivad sularahakäitlejad. Sularaha
väljastamiseks võivad TARMid kasutada ehtsaid
ringluskõlblikke euro pangatähti, mille on hoius
tanud teised kliendid eelmistes tehingutes. Lisaks
hoitakse neis euro pangatähti turvaliselt ning nad
võimaldavad sularahakäitlejatel krediteerida või
debiteerida klientide pangakontosid.

Sündmusepõhine

Seda andmeühikut kasutatakse ainult siis, kui
kliendid sisestavad euro pangatähti TARMi kaudu
hoiustamiseks või võtavad euro pangatähti nende
seadmete kaudu välja.

2.12

Iseteenindusseadmetena
kasutatavate telleri
abiseadmete (TAMid)
arv

TAMid on seadmed, mida kasutavad euro pangatäh
tede ehtsust kontrollivad sularahakäitlejad. Lisaks
hoitakse neis euro pangatähti turvaliselt ning nad
võimaldavad sularahakäitlejatel krediteerida või
debiteerida klientide pangakontosid (1).
Seda andmeühikut kasutatakse ainult siis, kui
kliendid sisestavad euro pangatähti TAMi kaudu
hoiustamiseks või võtavad euro pangatähti nende
seadmete kaudu välja (1) (2)

Sündmusepõhine
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Terviklikkuse kategooria

2.13a

Professionaalsete panga
tähtede käitluse seadmete
arv, mida käitavad
krediidiasutused

Siia kuuluvad kõik krediidiasutuste käitatavad
professionaalsed pangatähtede käitluse seadmed.

Sündmusepõhine

2.13b

Professionaalsete panga
tähtede käitluse seadmete
arv, mida käitavad muud
sularahakäitlejad

Siia kuuluvad kõik krediidiasutuste käitatavad
professionaalsed pangatähtede käitluse seadmed.

Sündmusepõhine

3. Tegevusega seotud andmeühikud

Kuna tegemist on voogudega, hõlmavad need andmed kogu aruandeperioodi ning need esitatakse nimiväärtuste kaupa.
Kooskõlas otsuse EKP/2010/14 IV lisa reeglitega võib aruandlust erandite ja/või aruandluslävede alusel vähendada,
mida otsustab iga RKP. Üldjuhul jäetakse välja pangatähed, mida töödeldakse, sorditakse ja/või lastakse taasringlusse
kaugfiliaalides.

3.1

Krediidiasutuste hallata
vate pangatähtede käit
luse seadmetega
käideldud pangatähtede
arv

Pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontroll
krediidiasutuste hallatavate professionaalsete ja
iseteeninduslike pangatähtede käitluse seadmetega

Sündmusepõhine

3.2

Muude sularahakäitlejate
hallatavate pangatähtede
käitluse seadmetega
käideldud pangatähtede
arv

Pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontroll
muude sularahakäitlejate hallatavate professionaal
sete ja iseteeninduslike pangatähtede käitluse
seadmetega

Sündmusepõhine

3.3

Krediidiasutuste hallata
vate pangatähtede käit
luse seadmetega ringlus
kõlbmatuks sorditud
pangatähtede arv

Krediidiasutuste hallatavate professionaalsete ja
iseteeninduslike pangatähtede käitluse seadmetega
ringluskõlbmatuks sorditud pangatähed

Sündmusepõhine

3.4

Muude sularahakäitlejate
hallatavate pangatähtede
käitluse seadmetega
ringluskõlbmatuks
sorditud pangatähtede
arv

Muude sularahakäitlejate hallatavate professionaal
sete ja iseteeninduslike pangatähtede käitluse sead
metega ringluskõlbmatuks sorditud pangatähed

Sündmusepõhine
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Terviklikkuse kategooria

3.5

Krediidiasutuste taas
ringlusse lastud panga
tähtede arv

Krediidiasutustesse jõudnud pangatähed, mis on
käideldud iseteeninduslike või professionaalsete
pangatähtede käitluse seadmetega kooskõlas otsu
sega EKP/2010/14 ja mis on väljastatud klientidele
või mida hoitakse klientidele taasringlusse suuna
mise eesmärgil. Välja jäetakse pangatähed, mis on
tagastatud RKP-le.

Sündmusepõhine

3.6

Muude sularahakäitlejate
taasringlusse lastud
pangatähtede arv

Muude sularahakäitlejateni jõudnud pangatähed, mis
on käideldud iseteeninduslike või professionaalsete
pangatähtede käitluse seadmetega kooskõlas otsu
sega EKP/2010/14 ja mis on väljastatud klientidele
või mida hoitakse klientidele taasringlusse suuna
mise eesmärgil. Välja jäetakse pangatähed, mis on
tagastatud RKP-le.

Sündmusepõhine

(1) Andmete esitamine sõltub nende kättesaadavusest osalevas liikmesriigis. RKPd teatavad EKP-le oma aruandluse ulatuse.
(2) RKPd esitavad andmed, mis hõlmavad kõiki määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud sularahakäitlejaid. RKPd
teatavad EKP-le oma aruandluse ulatuse.
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IV LISA
EKP HALLATAVAD CIS 2 VIITEANDMED JA SÜSTEEMIPARAMEE
TRID
EKP sisestab viiteandmed ja süsteemiparameetrid koos nende kehtivusajaga. See
teave on nähtav kõikidele RKPde ja tulevaste eurosüsteemi RKPde kasutajale.

1.

2.

Viitandmed

1.1

Heakskiidetud
mündiemissioonid

Heakskiidetud euro käibemüntide ja meenemüntide mahud väärtuse alusel,
mida (tulevane) osalev liikmesriik võib emiteerida konkreetsel kalend
riaastal vastavalt kohaldatavale müntide emissiooni otsusele (1). Euro käibe
mündid ja euro meenemündid, mis on hoiul RKP juures, aga on ka kredi
teeritud juriidilisele emitendile, loetakse heakskiidetud mündiemissiooni
osaks.

1.2

Pangatähtede logistiliste
varude sihttasemed

Euro pangatähtede logistiliste varude maht nimiväärtuste ja RKPde kaupa,
mida kasutatakse euro pangatähtede aastatootmise planeerimise ja varude
juhtimise võrdlusalusena kooskõlas EKP eraldi õigusaktiga pangatähtede
varude juhtimise kohta.

1.3

Käibemüntide logistiliste
varude sihttasemed

Euro käibemüntide logistiliste varude maht nimiväärtuste ja RKPde kaupa,
mida kasutatakse euro käibemüntide aastatootmise planeerimise ja varude
juhtimise võrdlusalusena kooskõlas liidu eraldi õigusaktiga mündivarude
juhtimise kohta.

1.4

Kapitali märkimise
osakaalud

RKPde osad EKP kapitali märkimise aluses, mis arvutatakse vastavalt otsu
sele EKP/2013/28 (2) ja väljendatakse protsendina.

Süsteemiparameetrid

2.1

RKP atribuudid

Järgmine teave: i) NHTO skeemide olemasolu osalevates liikmesriikides; ii)
osalevates liikmesriikides tegutsevad erinevad münte emiteerivad üksused;
iii) RKPde ja tulevaste eurosüsteemi RKPde staatus, mis puudutab nende
poolt EKP-le esitatavate CIS 2 andmete ulatust; iv) kas RKPd saavad
andmesündmustest automaatse teate ja v) kas RKPd saavad regulaarselt
automaatse andmeedastusena kõik RKPde ja tulevaste eurosüsteemi
RKPde CIS 2 andmed; ja vi) CIS2ga seotud andmete jaoks asjakohane
laadimist teostava RKP nimi.

2.2

ECI panga ja RKP suhe

ECI pankade nimed ning osutus, et RKP haldab neid ECI panku ja varustab
neid euro pangatähtedega.

2.3

Seeriate/variantide/nimi
väärtuste staatus

Teave selle kohta, kas pangatähtede ja müntide seeriate üksikud nimiväär
tused ning pangatähtede variandid ei ole veel saanud seaduslikuks makse
vahendiks (seadusliku maksevahendi eelne staatus), on seaduslikud makse
vahendid või ei ole enam seaduslikud maksevahendid (seadusliku makse
vahendi järgne staatus).

2.4

Andmeühikute atribuudid

I–III lisades määratletud kõikide andmeühikute kohta esitatakse järgmine
teave: i) millised on jaotustasandid; ii) kas tegemist on 1. kategooria või
sündmusepõhiste andmetega ja iii) kas andmeühikuid esitatakse päeva, kuu
või poolaasta kohta; iv) kas andmete esitajaks on RKP ja/või tulevane
eurosüsteemi RKP; ja v) tingimused, mida andmeühikuid esitav RKP
peab täitma.
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2.5

Usutavuse piirnormid

Spetsifikatsioonid piirnormidele, mis kehtivad iga V lisas määratletud
õigsuse kontrolli puhul.

2.6

Pühad ja tähtpäevad

Nädalapäevad, mis ei ole RKP tööpäevad ja mille kohta ei eeldata päevaste
andmeühikute esitamist CIS2s. Nendel juhtudel kordab CIS2 rakendus
automaatselt eelmise tööpäeva andmeid.

(1) Euroopa Keskpanga 30. novembri 2016. aasta otsus (EL) 2016/2164 müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta
(EKP/2016/43) (ELT L 333, 8.12.2016, lk 73).
(2) Euroopa Keskpanga 29. augusti 2013. aasta otsus EKP/2013/28 riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa Kesk
panga kapitali märkimise aluses (ELT L 16, 21.1.2014, lk 53).
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V LISA
RKPDE
1.

JA

TULEVASTE EUROSÜSTEEMI RKPDE
ANDMETE ÕIGSUSE KONTROLL

ESITATUD

Sissejuhatus
CIS 2-s toimub RKPde ja tulevastelt eurosüsteemi RKPdelt EKP-le esitatud
andmete õigsuse kontroll, mille puhul eristatakse kahte liiki kontrolle,
„peab-kontrollid” (must-checks) ja „võib-kontrollid” (should-checks).

„Peab-kontroll” on õigsuse kontroll, mille käigus ei tohi ületada piirnormi.
Kui „peab-kontroll” ebaõnnestub, loetakse asjaomased andmed ebaõigeks ja
CIS 2 lükkab kogu RKP saadetud andmesõnumi tagasi. Piirnorm on 1 %
nendel õigsuse kontrollidel, milles tehtemärgiks on „võrdub”, (1) ja null
kõikide ülejäänud õigsuse kontrollide puhul.

„Võib-kontroll” on õigsuse kontroll, mille puhul kohaldatakse kõikumis
normi 3 % piires. Kui see piir ületatakse, ei mõjuta see CIS 2-s andmesõ
numi vastuvõtmist, kuid veebipõhises online-rakenduses kuvatakse selle
õigsuse kontrolli kohta hoiatus. See teave on nähtav kõikidele RKPde ja
tulevaste eurosüsteemi RKPde kasutajatele.

Õigsuse kontroll viiakse läbi seadusliku maksevahendi staatuses olevate
pangatähtede ja müntide andmete suhtes ning eraldi seeria ja nimiväärtuse
kõikide kombinatsioonide suhtes. Pangatähtede puhul toimub see ka
variandi (kui on) ja nimiväärtuse kõikide kombinatsioonide suhtes.
Andmeühikute suhtes, mille puhul saab seeria või variandi eristamist prog
noosida statistilise meetodiga, kohaldatakse õigsuse kontrolli ainult agregee
ritud nimiväärtustele, st sama nimiväärtuse variantide ja seeriate summale.
Õigsuse kontrollid pangatähtede ülekannete suhtes (kontrollid 5.1 ja 5.2) ja
müntide ülekannete suhtes (kontroll 6.6) viiakse läbi ka seadusliku makse
vahendi staatusele eelneva ja järgneva staatustega pangatähtede suhtes.

2.

Riigi pangatähtede netoemissiooni õigsuse kontroll
Kui uus seeria, variant või nimiväärtus saab seaduslikuks maksevahendiks,
viiakse õigsuse kontroll läbi alates esimesest aruandeperioodist, mil vastav
uus seeria/variant/nimiväärtus sai seaduslikuks maksevahendiks. Riigi
eelmise aruandeperioodi netoemissioon (t–1) on sellisel juhul null.

2.1. Riigi pangatähtede netoemissioon (võib-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku number ja nimetus

Aruandlusp
eriood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

Riigi pangatähtede netoemissioon varumeetodil perioodi t kohta
–
Riigi pangatähtede netoemissioon varumeetodil perioodi (t–1) kohta
=
3.1 RKPde emiteeritud
pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

(1) Lubatud maksimaalne erinevus võrrandi vasaku ja parema poole vahel ei tohi ületada
piirnormiga korrutatud suurema absoluutväärtusega poole väärtust. Õigsuse kontroll teeb
kindlaks, kas absoluutväärtus („vasak pool” – „parem pool”) on väiksem või võrdne kui
lubatud suurim erinevus. Näide: „vasak pool” = 190; „parem pool” = 200; piirnorm =
1 %; lubatud maksimumerinevus: 200 × 1 % = 2; õigsuse kontrollist tuleneb, kas abso
luutväärtus (190–200) ≤ 2. Käesolevas näites: absoluutväärtus (190–200) = 10. Seega on
õigsuse kontrolli tulemus negatiivne.
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Andmeühiku number ja nimetus

Tehtemärgid

Aruandlusp
eriood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

3.15 NHTO üksuste ringlusse
lastud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

3.19 ECI pankade ringlusse lastud
pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

3.4 RKP-le tagastatud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

3.16 NHTO üksustele tagastatud
pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

3.20 ECI pankadele tagastatud
pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

+

Σ

+

Σ

–

— Riigi pangatähtede netoemissioon varumeetodil arvutatakse järgmist
tabelit järgides.

Tehtemärgid

Andmeühiku number ja nimetus

Aruandlusp
eriood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

Riigi pangatähtede netoemissioon varumeetodil perioodi t kohta =
1.1 Valmis pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

1.2 Liinil hävitatud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

1.3 Liiniväliselt hävitatud
pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

2.1 Eurosüsteemi uute pangatäh
tede strateegiline varu

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

2.2 Eurosüsteemi ringluskõlblike
pangatähtede strateegiline varu

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

2.3 Uute pangatähtede logistilised
varud RKPs

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

2.4 Ringluskõlblike pangatähtede
logistilised varud RKPs

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

2.5 Ringluskõlbmatute pangatäh
tede (hävitamisele kuuluvad)
varud RKPs

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

2.6 Töötlemata pangatähtede
varud RKPs

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k
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Tehtemärgid

Andmeühiku number ja nimetus

Aruandlusp
eriood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

–

2.7 Uute pangatähtede logistilised
varud NHTO üksustes

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

2.8 Ringluskõlblike pangatähtede
logistilised varud NHTO üksustes

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

2.9 Ringluskõlbmatute pangatäh
tede varud NHTO üksustes

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

2.10 Töötlemata pangatähtede
varud NHTO üksustes

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

Σ

2.11 Uute pangatähtede logisti
lised varud ECI pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

Σ

2.12 Ringluskõlblike pangatähtede
logistilised varud ECI pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

Σ

2.13 Ringluskõlbmatute panga
tähtede varud ECI pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

Σ

2.14 Töötlemata pangatähtede
varud ECI pankades

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

Σ

2.15 Teel olevate pangatähtede
logistilised varud ECI pankadele
või pankadest

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

2.2. Riigi pangatähtede netoemissioon (võib-kontroll) päevas

Tehtemärgid

Andmeühiku number ja nimetus

Aruandlusp
eriood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

Riigi netoemissioon perioodi t kohta =

Riigi pangatähtede netoemissioon varumeetodil perioodi (t–1) kohta

+

3.1 RKPde emiteeritud
pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

+

3.15 NHTO üksuste ringlusse
lastud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

3.19 ECI pankade ringlusse lastud
pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

3.4 RKP-le tagastatud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

+

–

Σ
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Tehtemärgid

Andmeühiku number ja nimetus

–

–

3.

Σ

Aruandlusp
eriood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

3.16 NHTO üksustele tagastatud
pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

3.20 ECI pankadele tagastatud
pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

Pangatähtede varude õigsuse kontroll
Pangatähtede varude õigsuse kontroll viiakse läbi alates teisest aruandepe
rioodist, mil RKP esitab CIS 2 andmeid EKP-le.
Kui seeria, variant või nimiväärtus saab seaduslikuks maksevahendiks,
viiakse see õigsuse kontroll läbi alates teisest aruandeperioodist, mil kõne
alune seeria/variant/nimiväärtus on seaduslik maksevahend.
RKPde puhul, kes on euro äsja kasutusele võtnud (st olid enne tulevased
eurosüsteemi RKPd), viiakse pangatähtede varude õigsuse kontroll läbi
alates teisest aruandeperioodist pärast euro kasutuselevõtmist.

3.1. Eurosüsteemi strateegilise varu uute pangatähtede muutus (peab-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku number ja nimetus

Aruandlusp
eriood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

2.1 Eurosüsteemi uute pangatäh
tede strateegiline varu

t–1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

4.1 Uue toodangu tarne trükiko
jast vastutavale RKP-le

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k kus „varu liiki” = ESS

2.1 Eurosüsteemi uute pangatäh
tede strateegiline varu

=

+

+

Σ

4.3 Pangatähtede vastuvõtmine

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-kkus kvaliteet = uus JA
„varu liik” = ESS

–

Σ

4.2 Pangatähtede ülekanne

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-kkus kvaliteet = uus JA
(„varu liigist” = ESS VÕI „varu liigist”
= tootmine) JA „varu liiki” = ESS

3.12 Vahetult ESSis hävitatud
uued pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

— Enne kui uusi ESSi pangatähti võib emiteerida, kantakse nad üle emitee
riva RKP logistilisse varusse.
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3.2. Eurosüsteemi strateegilise varu ringluskõlblike pangatähtede muutus (peabkontroll)

Andmeühiku number ja nimetus

Tehtemärgid

2.2 Eurosüsteemi ringluskõlblike
pangatähtede strateegiline varu

Aruandlusp
eriood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

t–1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

=

2.2 Eurosüsteemi ringluskõlblike
pangatähtede strateegiline varu

+

Σ

4.3 Pangatähtede vastuvõtmine

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k, kus kvaliteet = ringlus
kõlblik JA „varu liiki” = ESS

–

Σ

4.2 Pangatähtede ülekanne

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k, kus kvaliteet = ringlus
kõlblik JA „varu liiki” = ESS

3.13 Vahetult ESSis hävitatud
uued pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

— Enne kui ringluskõlblikke ESS pangatähti võib emiteerida, kantakse nad
üle nad emiteeriva RKP logistilisse varusse.
3.3. Uute ja ringluskõlblike pangatähtede logistiliste varude muutus (võib-kont
roll)

Tehtemärgid

Andmeühiku number ja nimetus

Aruandlusp
eriood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

2.3 Uute pangatähtede logistilised
varud RKPs

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

2.4 Ringluskõlblike pangatähtede
logistilised varud RKPs

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

2.3 Uute pangatähtede logistilised
varud RKPs

t–1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

+

2.4 Ringluskõlblike pangatähtede
logistilised varud RKPs

t–1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

+

4.1 Uue toodangu tarne trükiko
jast vastutavale RKP-le

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k, kus „varu liiki” = LS

+

=
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Tehtemärgid

Andmeühiku number ja nimetus

Aruandlusp
eriood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

+

Σ

4.3 Pangatähtede vastuvõtmine

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k, kus kvaliteet = uus või
ringluskõlblik JA „varu liiki” = LS

–

Σ

4.2 Pangatähtede ülekanne

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k, kus (kvaliteet = uus või
ringluskõlblik JA „varu liigist” = LS)
VÕI (kvaliteet = uus JA „varu liigist” =
tootmine JA „varu liiki” = LS)

–

3.1 RKPde emiteeritud
pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

+

3.7 RKPs töödeldud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

3.8 RKPs ringluskõlbmatuks
sorditud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

3.2 RKP-lt NHTO üksustele üle
kantud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

3.3 RKP-lt ECI pankadele üle
kantud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

3.10 Vahetult LSis hävitatud uued
pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

3.11 Vahetult LSis hävitatud
ringluskõlblikud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

Σ

3.4. Töötlemata pangatähtede varude muutus (võib-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku number ja nimetus

2.6 Töötlemata pangatähtede
varud RKPs

Aruandeper
iood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

t–1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

=

2.6 Töötlemata pangatähtede
varud RKPs

–

3.7 RKPs töödeldud pangatähed
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Andmeühiku number ja nimetus

Aruandeper
iood

+

3.4 RKP-le tagastatud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

+

3.5 NHTO üksustest RKP-le üle
kantud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

Tehtemärgid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

+

Σ

3.6 ECI pankadest RKP-le üle
kantud pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

+

Σ

4.3 Pangatähtede vastuvõtmine

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k, kus kvaliteet =
töötlemata

–

Σ

4.2 Pangatähtede ülekanne

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k, kus kvaliteet =
töötlemata

3.14 Vahetult varudes hävitatud
töötlemata pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

–

— Kõik töötlemata pangatähtede vastuvõtmised kirjendatakse vastuvõtvas
RKPs: „varu liiki” = LS.
— Kõik töötlemata pangatähtede ülekanded kirjendatakse varustavas RKPs:
„varu liigist” = LS ja „varu liiki” = LS.
3.5. Pangatähtede varude muutus NHTO üksustes (võib-kontroll)
Tehtemärgid

Andmeühiku number ja nimetus

Aruandeperiood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

2.7 Uute pangatähtede logistilised varud
NHTO üksustes

t

Seeria/variant-i,
esitav RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

+

2.8 Ringluskõlblike pangatähtede logis
tilised varud NHTO üksustes

t

Seeria/variant-i,
esitav RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

+

2.9 Ringluskõlbmatute pangatähtede
varud NHTO üksustes

t

Seeria/variant-i,
esitav RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

+

2.10 Töötlemata pangatähtede varud
NHTO üksustes

t

Seeria/variant-i,
esitav RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

t–1

Seeria/variant-i,
esitav RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

=

2.7 Uute pangatähtede logistilised varud
NHTO üksustes

02008O0008 — ET — 22.03.2017 — 003.001 — 50
▼M3
Tehtemärgid

Andmeühiku number ja nimetus

Aruandeperiood

+

2.8 Ringluskõlblike pangatähtede logis
tilised varud NHTO üksustes

t–1

Seeria/variant-i,
esitav RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

+

2.9 Ringluskõlbmatute pangatähtede
varud NHTO üksustes

t–1

Seeria/variant-i,
esitav RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

+

2.10 Töötlemata pangatähtede varud
NHTO üksustes

t–1

Seeria/variant-i,
esitav RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

+

3.2 RKP-lt NHTO üksustele üle kantud
pangatähed

t

Seeria/variant-i,
esitav RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

+

3.16 NHTO üksustele tagastatud
pangatähed

t

Seeria/variant-i,
esitav RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

–

3.5 NHTO üksustest RKP-le üle kantud
pangatähed

t

Seeria/variant-i,
esitav RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

–

3.15 NHTO üksuste ringlusse lastud
pangatähed

t

Seeria/variant-i,
esitav RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

Jaotused ja andmeid esitav RKP

— Käesoleva suunise tähenduses on kõik ringlusest NHTO üksustele taga
statud pangatähed kuni töötlemiseni hõlmatud punktiga 2.10 („Töötle
mata pangatähtede varud NHTO üksustes”).
3.6. Töötlemata pangatähtede varude muutus ECI pankades (võib-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku number ja nimetus

Aruandlusp
eriood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k, ECI pank-m

2.14 Töötlemata pangatähtede
varud ECI pankades

t–1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k, ECI pank-m

–

3.21 ECI pankade töödeldud
pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k, ECI pank-m

+

3.20 ECI pankadele tagastatud
pangatähed

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k, ECI pank-m

2.14 Töötlemata pangatähtede
varud ECI pankades

=

— Käesoleva suunise tähenduses on kõik ringlusest ECI pankadele taga
statud pangatähed kuni töötlemiseni hõlmatud punktiga 2.14 („Töötle
mata pangatähtede varud ECI pankades”).
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3.7. Pangatähtede varude muutus tulevastes eurosüsteemi RKPdes (peab-kont
roll)

Andmeühiku number ja nimetus

Tehtemärgid

Aruandeper
iood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

5.1 Varud enne seaduslikuks
maksevahendiks muutumist

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

5.2 Eeljaotus

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

5.1 Varud enne seaduslikuks
maksevahendiks muutumist

t–1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

+

5.2 Eeljaotus

t–1

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

+

4.1 Uue toodangu tarne trükiko
jast vastutavale RKP-le

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k

+

=

4.

+

Σ

4.3 Pangatähtede vastuvõtmine

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k kus „RKPst” ≠ andmeid
esitav RKP-k

–

Σ

4.2 Pangatähtede ülekanne

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k kus „RKP-le” ≠ andmeid
esitav RKP-k

Pangatähtedega seotud toimingute andmete õigsuse kontroll

4.1. RKPdes ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähed (peab-kontroll)
Aruandeper
iood

Andmeühiku number ja nimetus

3.8
RKPs
pangatähed

ringluskõlbmatuks

sorditud

t

Jaotused ja andmeid esitav RKP

Seeria/variant-i,
RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

esitav

Seeria/variant-i,
RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

esitav

≤
3.7 RKPs töödeldud pangatähed

t

4.2. NHTO üksustes ringluskõlbmatuiks sorditud pangatähed (peab-kontroll)

Andmeühiku number ja nimetus

3.18. NHTO üksustes
sorditud pangatähed

ringluskõlbmatuks

Aruandlusp
eriood

t

Jaotused ja andmeid esitav RKP

Seeria/variant-i,
RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

esitav

Seeria/variant-i,
RKP-k

nimiväärtus-j,

andmeid

esitav

≤
3.17. NHTO üksustes töödeldud pangatähed

t
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4.3. ECI pangas ringluskõlbmatuks sorditud pangatähed (peab-kontroll)

Aruandeper
iood

Andmeühiku(te) number ja nimetus

Jaotused ja andmeid esitav RKP

t

3.22. ECI pankades ringluskõlbmatuks sorditud
pangatähed

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j,
RKP-k, ECI pank-m

andmeid

esitav

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j,
RKP-k, ECI pank-m

andmeid

esitav

≤

3.21 ECI pankades töödeldud pangatähed

5.

t

Pangatähtede ülekannete andmete õigsuse kontroll

5.1. Ülekanded erinevate varu liikide vahel sama RKP raames (peab-kontroll)

Tingimused

Andmeühiku(te) number ja nimetus

Aruandeperiood

Jaotused ja andmeid esitav RKP

KUI

4.2 Pangatähtede ülekanne

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k, „RKP-le”-m, „varu liigist”
-u, „varu liiki”-v, kvaliteet-x, kava-y kus
RKP-k = RKP-m

SIIS

4.2 Pangatähtede ülekanne

t

varu liik-u ≠ varu liik-v

5.2. (Tulevaste eurosüsteemi) RKPde vaheliste
andmete vastavuse kontroll (võib-kontroll)

Tehtemärgid

Σ

pangatähtede

Andmeühiku(te) number ja nimetus

ülekannete

Aruandeperiood

4.2 Pangatähtede ülekanne

Jaotused ja andmeid esitav RKP

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-k, „RKP-le”-m, kvaliteet-n,
„varu liiki”-p

t

Seeria/variant-i, nimiväärtus-j, andmeid
esitav RKP-m, „RKP-lt”-k, kvaliteet-n,
„varu liiki”-p

=

4.3 Pangatähtede vastuvõtmine

— RKP või tulevase eurosüsteemi RKP üle kantud pangatähed peavad
võrduma teise RKP või tulevase eurosüsteemi RKP vastu võetud panga
tähtedega.
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6.

Müntide andmete õigsuse kontroll

6.1. Riigi müntide netoemissiooni muutus (võib-kontroll)

Tehtemärgid

Andmeühiku(te) number ja nimetus

Aruandeper
iood

1.1 Riigi käibemüntide
netoemissioon

Jaotused ja andmeid esitav RKP

t

Seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav
RKP-k

t–1

Seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav
RKP-k

=

1.1 Riigi käibemüntide
netoemissioon

+

Σ

3.1 Üldsusele emiteeritud mündid

t

Seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav
RKP-k

–

Σ

3.2 Üldsuselt tagastatud mündid

t

Seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav
RKP-k

— See õigsuse kontroll viiakse läbi alates teisest aruandeperioodist, mil
RKP esitab CIS 2 andmeid EKP-le.
— Kui uus seeria või nimiväärtus saab seaduslikuks maksevahendiks,
viiakse see õigsuse kontroll läbi alates esimesest aruandeperioodist,
mil kõnealune seeria või nimiväärtus sai seaduslikuks maksevahendiks.
Riigi eelmise aruandeperioodi netoemissioon (t–1) on sellisel juhul null.
6.2. Mündivarude andmete vastavuse kontroll (peab-kontroll)

Tehtemärgid

Σ

Andmeühiku(te) number ja nimetus

Aruandeperiood

Mündivarud kokku

Jaotused ja andmeid esitav RKP

t

Seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav
RKP-k

t

Seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav
RKP-k

(2.1–2.4)

≥

5.1. Käibemüntide krediteeritud varud
münte emiteerivates üksustes

— CIS 2 kogub andmeid varude kohta (punktid 2.1–2.4), olenemata sellest,
kas need on krediteeritud juriidilistele emitentidele või mitte. Osalevas
liikmesriigis füüsiliselt münte valdavate münte emiteerivate üksuste
varud kokku peavad olema suuremad või võrduma selle liikmesriigi
juriidilisele emitendile või teistele osalevate liikmesriikide juriidilistele
emitentidele krediteeritud varudega.
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6.3. Kõikide krediteeritud varude võrdlus RKP krediteeritud varudega (peabkontroll)

Andmeühiku(te) number ja nimetus

Tehtemärgid

Σ

+

Aruandeper
iood

Muud üksikasjad

5.1. Käibemüntide krediteeritud
varud münte emiteerivates
üksustes

t

Andmeid esitav RKP-k
Kuna andmeühik 5.1 esitatakse numbri
liselt, korrutatakse üksiknumbrid vasta
vate nimiväärtustega

5.3. Krediteeritud meenemüntide
väärtus münte emiteerivates
üksustes

t

Andmeid esitav RKP-k

t

Andmeid esitav RKP-k

≥
6.1. RKP-lt juriidilistele emitenti
dele krediteeritud varude väärtus

6.4. Müntide töötlemise andmed (peab-kontroll)

Andmeühiku(te) number ja nimetus

3.4 Ringluskõlbmatuiks sorditud mündid

Aruandeper
iood

t

Jaotused ja andmeid esitav RKP

Seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k,
üksus-m
≤

3.3 Töödeldud mündid

t

Seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k,
üksus-m

6.5. (Tulevaste) osalevate liikmesriikide vaheliste müntide ülekannete andmete
vastavuse kontroll (võib-kontroll)

Andmeühiku(te) number ja nimetus

4.1. Käibemüntide ülekanne

Aruandeper
iood

t

Jaotused ja andmeid esitav RKP

Seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-k,
„Liikmesriigile”-m
=

4.2. Müntide vastuvõtmine

t

Seeria-i, nimiväärtus-j, andmeid esitav RKP-m,
„Liikmesriigilt”-k

(Tulevase) osaleva liikmesriigi tarnitud müntide andmed peavad võrduma
muu (tulevase) osaleva liikmesriigi vastu võetud müntidega.
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Sõnastik
Käesolevas sõnastikus määratletakse suunise lisades kasutatavad tehnilised
mõisted.

„Eurosüsteemi strateegiline varu” (Eurosystem Strategic Stock, ESS) – uute ja
ringluskõlblike euro pangatähtede varu, mis on ladustatud teatavates RKPdes, et
tulla toime euro pangatähtede nõudlusega, mida ei suudeta rahuldada logistilistest
varudest (1).

„Käibemündid”
(circulation
coins) – mõistet
määruse (EL) nr 729/2014 (2) artikli 2 tähenduses.

kasutatakse

nõukogu

„Logistilised varud” (logistical stocks, LS) – kõik RKPdes ning käesoleva
suunise tähenduses ka NHTO üksustes ja ECI pankades olevad uute ja ring
luskõlblike euro pangatähtede varud, mis ei kuulu ESSi hulka.

„Meenemündid” (collector coins) – mõistet kasutatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 651/2012 (3) artikli 1 tähenduses.

„Mündiseeriad” (coin series) – eri nimiväärtustega euro müntide kogum, mis
on määratletud seeriana nõukogu määruses (EL) nr 729/2014 või hilisemas liidu
õigusaktis. 1. jaanuaril 2002. aastal kasutusele võetud esimene euro müntide
seeria koosneb müntidest nimiväärtusega 0,01 eurot, 0,02 eurot, 0,05 eurot,
0,10 eurot, 0,20 eurot, 0,50 eurot ja 2 eurot. Euro pangatähed, mille tehnilisi
spetsifikatsioone või kujundust on muudetud (nt erinevate EKP presidentide
erinevad allkirjad), kujutavad endast uut müntide seeriat ainult juhul, kui need
nimetatakse uueks seeriaks määruses (EL) nr 729/2014 või muus hilisemas liidu
õigusaktis.

„Mündivoldik” (Starter kit) – erineva nimiväärtusega euro käibemüntide pakk,
kooskõlas pädevate ametiasutuste määrangutega, eesmärgiga kaaseeljaotada euro
käibemünte elanikkonnale tulevases osalevas liikmesriigis.

„Nimiväärtus” (denomination) – euro pangatähe või mündi nimiväärtus, mis on
kehtestatud pangatähtede puhul otsusega EKP/2013/10 või hilisema EKP õigus
aktiga ja müntide puhul määrusega (EL) nr 729/2014 või hilisema liidu õigus
aktiga.

„Pangatähtede nõudmiseni hoidmise skeem” või „NHTO skeem” (notes-heldto-order scheme, NHTO scheme) – RKP ja tema osaleva liikmesriigi teatavate
krediidiasutuste (NHTO üksuste) vaheline eraldiseisvate lepingute süsteem, mille
puhul RKP i) varustab NHTO üksuseid euro pangatähtedega, mis on nendes
hoiul väljaspool RKP ruume eesmärgiga need ringlusse lasta, ja ii) krediteerib
või debiteerib NHTO üksuste või NHTO üksuste klientideks olevate krediidia
sutuste RKP juures hoitavat euro pangatähtede kontot euro pangatähtede osas,
mis on ruumides hoiul või mille viivad sealt välja NHTO üksused või nende
kliendid ja millest nad on RKPd teavitanud. RKP-lt NHTO üksustele üle kantud
pangatähed kuuluvad RKP valmis pangatähtede (andmeühik 1.1) hulka. NHTO
üksustes hoiul olevad pangatähed ei kuulu RKP riigi pangatähtede netoemis
siooni hulka.
(1) Vastavalt eraldi EKP õigusaktile pangatähtede varude juhtimise kohta.
(2) Nõukogu 24. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 729/2014 ringlusse lastavate euromüntide
nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (ELT L 194, 2.7.2014, lk 1).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 651/2012 euromün
tide emiteerimise kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 135). Münte, mida müüakse inves
teerimiseks väärismetallidesse, nimetatakse investeerimismüntideks. Neid vermitakse
vastavalt turunõudlusele ning neil ei ole mingit erilist kujundust ega kvaliteeti. Selliste
müntide hinnaks on neis sisalduva metalli turuhind pluss vermimismarginaal, mis katab
tootmis- ja reklaamikulud ning väikese kasumi.
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„Pangatähtede seeriad” (banknote series) – euro pangatähtede nimiväärtused,
mis on määratletud seeriana Euroopa Keskpanga otsuses EKP/2003/10 (1) või
hilisemas EKP õigusaktis. 1. jaanuaril 2002. aastal kasutusele võetud esimene
euro pangatähtede seeria koosneb pangatähtedest nimiväärtusega 5 eurot, 10
eurot, 20 eurot, 50 eurot, 100 eurot, 200 eurot ja 500 eurot. Euro pangatähed,
mille tehnilisi spetsifikatsioone või kujundust on muudetud (nt erinevate EKP
presidentide erinevad allkirjad), kujutavad endast uut pangatähtede seeriat ainult
juhul, kui need nimetatakse uueks seeriaks otsuses EKP/2013/10 või muus hili
semas EKP õigusaktis.

„Pangatähtede variant” (banknote variant) – pangatähtede seeria allseeria, mis
koosneb ühe või mitme nimiväärtusega pangatähtedest, millel on uuendatud
turvaelemendid ja/või muudetud kujundus.

„Riigi brutoemissioon” (national gross issuance) – euro müntide puhul euro
käibemündid või euro meenemündid, mille osaleva liikmesriigi seaduslik emitent
on emiteerinud (st mündid, mille nimiväärtus on krediteeritud juriidilisele emiten
dile), olenemata sellest, kas need mündid on RKP, tulevase eurosüsteemi RKP,
münte emiteeriva kolmanda osapoole või elanikkonna valduses.

Käibemüntide puhul: riigi brutoemissioon = riigi käibemüntide netoemissioon
(andmeühik 1.1) + käibemüntide krediteeritud varud münte emiteerivates
üksustes (andmeühik 5.1) + käibemüntide ülekanded alates nende kasutusele
võtmisest (kumulatiivne andmeühik 4.1) – käibemüntide vastuvõtmised alates
nende kasutusele võtmisest (kumulatiivne andmeühik 4.2).

Meenemüntide puhul: riigi brutoemissioon = riigi meenemüntide netoemissioon
(väärtus) (andmeühik 1.3) + krediteeritud meenemüntide väärtus münte emiteeri
vates üksustes (andmeühik 5.3).

„Riigi pangatähtede netoemissioon” (national net issuance of banknotes) –
konkreetse RKP emiteeritud ja ringlusse lastud euro pangatähtede maht teataval
ajahetkel (nt aruandeperioodi lõpul), sealhulgas euro pangatähed, mille on ring
lusse lasknud selle RKP jurisdiktsioonis asuvad NHTO üksused ja ECI pangad.
Siia ei kuulu pangatähtede ülekanded teistele RKPdele või tulevastele eurosüs
teemi RKPdele. Riigi pangatähtede netoemissiooni võib arvutada kas i) varumee
todil, milles kasutatakse ainult teatava ajahetke varude andmeid, või ii) voogude
meetodil, milles agregeeritakse voogude andmed alates pangatähtede kasutusele
võtust kuni teatava ajahetkeni (st aruandeperioodi lõpuni).

„Ringluses olevad mündid” (coins in circulation) – euro käibemüntide riikide
agregeeritud netoemissioon (andmeühik 1.1). Tuleb arvesse võtta, et mõistet
„ringluses olevad mündid” ei kohaldata riigi tasandil, sest ei ole võimalik tuvas
tada, kas ühes osalevas liikmesriigis ringlusse lastud mündid ringlevad seal ja kas
nad on naasnud ringlusest teiste osalevate liikmesriikide münte emiteerivatesse
üksustesse. Mõiste ei hõlma euro meenemünte, kuna need on seaduslikuks
maksevahendiks ainult need emiteerinud liikmesriigis.

„Ringluses olevad pangatähed” (banknotes in circulation) – eurosüsteemi
emiteeritud ja RKPde teataval ajahetkel ringlusse lastud pangatähed, mis käes
oleva suunise tähenduses hõlmavad ka NHTO üksuste ja ECI pankade ringlusse
lastud pangatähti. See näitaja on võrdne euro pangatähtede riikide agregeeritud
netoemissiooniga. Tuleb arvesse võtta, et mõistet „ringluses olevad pangatähed”
ei kohaldata riigi tasandil, sest ei ole võimalik tuvastada, kas ühes osalevas
liikmesriigis ringlusse lastud pangatähed ringlevad selles liikmesriigis või kas
nad on naasnud ringlusest teistesse RKPdesse, NHTO üksustesse või ECI
pankadesse.
(1) Euroopa Keskpanga 19. aprilli 2013. aasta ,otsus EKP/2013/10 euro pangatähtede nimi
väärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise
kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 37).
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„Ringluskõlbmatud pangatähed” (unfit banknotes) – i) euro pangatähed, mis
on tagastatud RKP-le ning mis ei ole ringluskõlblikud vastavalt EKP eraldi
õigusaktile pangatähtede töötlemise kohta RKPdes, või ii) euro pangatähed,
mis on tagastatud krediidiasutustele, sh NHTO üksustele ja ECI pankadele,
ning mis ei ole ringluskõlblikud vastavalt otsuses EKP/2010/14 sätestatud sorti
mise miinimumstandarditele.

„Ringluskõlblikud pangatähed” (fit banknotes) – i) euro pangatähed, mis on
tagastatud RKP-le ning mis on ringluskõlblikud vastavalt EKP eraldi õigusaktile
pangatähtede töötlemise kohta RKPdes, või ii) euro pangatähed, mis on taga
statud krediidiasutustele, sh NHTO üksustele ja ECI pankadele, ning mis on
ringluskõlblikud vastavalt otsuses EKP/2010/14 sätestatud sortimise
miinimumstandarditele.

„Sularahakeskus” (cash centre) – tsentraliseeritud turvarajatis, kus euro panga
tähti ja/või euro käibemünte töödeldakse pärast kohaletoomist erinevatest
asukohtadest.

„Töötlemata pangatähed” (unprocessed banknotes) – i) euro pangatähed, mis
on tagastatud RKP-le, kuid mille ehtsust ja ringluskõlblikkust ei ole kontrollitud
vastavalt eraldi EKP õigusaktile pangatähtede töötlemise kohta RKPdes, või ii)
euro pangatähed, mis on tagastatud krediidiasutustele, sh NHTO üksustele ja ECI
pankadele, kuid mille ehtsust ja ringluskõlblikkust ei ole kontrollitud vastavalt
otsusele EKP/2010/14.

„Uued pangatähed” (new banknotes) – euro pangatähed, mida ei ole veel
RKPd, NHTO üksused ega ECI pangad ringlusse lasknud ega tulevase eurosüs
teemi RKP eeljaotanud.

„Valmis mündid” (created coins) – euro käibemündid, i) mille rahapajad on
tootnud konkreetset liikmesriiki tähistava küljega; ii) mis on tarnitud osaleva
liikmesriigi münte emiteerivale üksusele ja iii) mis on registreeritud nende
münte emiteerivate üksuste sularahajuhtimissüsteemis. See kehtib mutatis
mutandis euro meenemüntide kohta.

„Väljaspool euroala hoitavate euro pangatähtede programm” (ECI
programme) – programm, mis koosneb EKP, RKP ja konkreetsete krediidiasu
tuste („ECI pangad”) vahelistest lepingutest, mille puhul RKP i) varustab ECI
panku euro pangatähtedega, mis on nende hoiul väljaspool Euroopat eesmärgiga
need ringlusse lasta, ja ii) krediteerib ECI pankadele euro pangatähed, mille
nende kliendid on hoiustanud, mille ehtsust ja ringluskõlblikkust nad on kont
rollinud, mis on nende hoiul ja millest nad on RKPd teavitanud. ECI pankades
hoitavad pangatähed, sealhulgas RKP ja ECI pankade vahel teel olevad panga
tähed, on täielikult tagatud, kuni nad on ECI pankadest ringlusse lastud või
tagastatud RKP-le. RKP-lt ECI pankadele üle kantud pangatähed kuuluvad
RKP valmis pangatähtede (andmeühik 1.1) hulka. ECI pankade hoiul olevad
pangatähed ei kuulu RKP riigi pangatähtede netoemissiooni hulka.
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„Üldsus” (public) – seoses euro müntide emiteerimisega elanikkond ja kõik
juriidilised isikud, kes ei ole (tulevases) osalevas liikmesriigis münte emiteeriva
teks üksusteks.

