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SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
18. juuli 2012,
TARGET2-Securities kohta
(uuesti sõnastatud)

(EKP/2012/13)
(2012/473/EL)
maksesüsteemide tagamiseks liidu piires”. Samuti
võimaldab keskpangarahas arveldamine vältida likviidsus
riski ning on seetõttu oluline väärtpaberite kauplemis
järgse keskkonna jaoks ning finantsturul üldiselt.

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle
artikli 127 lõike 2 esimest taanet,
(4)

17. juulil 2008 otsustas EKP nõukogu käivitada T2Si
projekti ja eraldada vahendid, mis on vajalikud selle lõpu
leviimiseks. Samuti otsustas nõukogu pakkumuse alusel,
mille tegid Deutsche Bundesbank, Banco de España,
Banque de France ja Banca d’Italia (edaspidi „4KP”), et
T2Si töötab välja ja käitab 4KP.

(5)

29. märtsil 2012 võttis EKP nõukogu vastu otsuse
EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise ja
otsuse EKP/2009/6 kehtetuks tunnistamise kohta (2).
T2Si juhatus on T2Si tasakaalustatud juhtimiseks loodud
eurosüsteemi organ, mis teeb ettepanekuid EKP nõuko
gule põhiliste strateegiliste küsimuste osas ja täidab
selgelt tehnilise olemusega ülesandeid. T2Si juhatuse voli
tused otsuse EKP/2012/6 lisas on üheks T2Si juhtimise
nurgakiviks. Samas panid eurosüsteemi keskpangad T2Si
juhatusele teatavad rakendusülesanded, et see saaks olla
täielikult toimiv ja tegutseda kogu eurosüsteemi nimel.

(6)

Käesolevas suunises sätestatakse eelkõige T2S projekti
põhialused T2Si määratlemis-, arendus- ja tegevusetapis.
Suunist täiendavad T2Si projekti edasisel arendamisel
lisanduvad õigusaktid ja lepingud, mille osas lõppvastutus
on EKP nõukogul.

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirja, eelkõige selle artikleid 3.1, 12.1, 17, 18 ja 22,

ning arvestades järgmist:

(1)

21. aprilli 2010. aasta suunist EKP/2010/2 TARGET2Securities kohta (1) on mitmel korral muudetud. Selguse
huvides tuleb see suunis uuesti sõnastada.

(2)

6. juulil 2006 otsustas Euroopa Keskpanga (EKP)
nõukogu koostöös väärtpaberite keskdepositooriumide
(CSD) ja teiste turuosalistega uurida võimalust luua euro
süsteemi uus väärtpaberite keskpangarahas arveldamise
teenus nimega TARGET2-Securities (T2S). Täites EKPSi
põhikirja artiklitest 17, 18 ja 22 tulenevaid eurosüsteemi
ülesandeid, on T2Si eesmärgiks põhilise, neutraalse ja
piiriülese üleeuroopalise raha ja väärtpaberite keskpanga
rahas arveldamise teenuse pakkumise abil toetada kaup
lemisjärgset lõimumist selliselt, et CSDd saaksid osutada
oma klientidele integreeritud tehnilises piiriülese tehingu
võimalusega keskkonnas makse vastu tehtavate väärtpa
beriülekannete ühtlustatud ja standarditud arveldustee
nuseid. Kuivõrd keskpangarahas arveldus on üks eurosüs
teemi põhilisi ülesandeid, on T2S oma olemuselt avalik
teenus. Euroala riikide keskpangad (RKPd) pakuvad taga
tiste haldamise teenust ja keskpangarahas arveldamise
teenust T2Sis.

(3)

EKPSi põhikirja artikkel 22 volitab eurosüsteemi kehtes
tama eeskirju „efektiivsete ja usaldatavate arveldus- ja

(1) ELT L 118, 12.5.2010, lk 65.

T2Si projekti eurosüsteemisisene juhtimine on kolmeta
sandiline. Esimesel juhtimistasandil on lõplik otsustus
õigus T2Si osas EKP nõukogul, millel on üldvastutus
T2Si projekti eest ning mis on vastavalt EKPSi põhikirja
artiklile 8 kogu eurosüsteemi otsuseid tegev organ. Teisel
juhtimistasandil moodustati T2Si juhatus eesmärgiga
(2) ELT L 117, 1.5.2012, lk 13.
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toetada EKP otsuseid tegevaid organeid T2Si projekti
eduka ja õigeaegse lõpetamise tagamisel. Viimane, kolmas
juhtimistasand koosneb 4KPst.
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ja lepinguliste suhete määratlemise viis; c) muude vääringute
T2Sis kasutamise kõlblikuks tunnistamise viis; d) T2Si projekti
arendus.
Artikkel 2

(7)

(8)

(9)

Kuivõrd T2Si teenuseid pakutakse CSDdele, euroalavälis
tele keskpankadele ja teistele keskpankadele lepingu
alusel, on T2Si väljatöötamisel, T2Sile üleminekul ja
edasisel käitamisel oluline nendega välja arendada suhete
struktuur. Sel eesmärgil on loodud CSD juhtrühm ja
euroalaväliste riikide vääringute juhtrühm. Riikide kasuta
jarühmad (National User Groups) on riigi turul väärtpabe
rite arveldamise teenuste pakkujate ja kasutajatega suht
lemiseks ja koostööks loodud üksused. T2Si nõukogu on
eurosüsteemi ja T2Si väliste huvitatud osapoolte vaheli
seks suhtlemiseks ja koostööks loodud üksus.

T2S ei ole äriettevõte ega ole mõeldud konkureerima
CSDde või teiste turuosalistega. Seega, kuigi T2Si rahas
tamise korra kohaselt on eesmärgiks kulude täielik
katmine, ei osutata T2Si teenust kasumi teenimise
eesmärgil. Eurosüsteemi poolt T2Si teenusesse investee
ritava kogusumma suhtes on vastu võetud eurosüsteemi
otsus T2Si teenuste hindade kujundamisel kulud täielikult
katta. Lisaks peab eurosüsteem rangelt järgima CSDde
diskrimineerimise keelu põhimõtet ning püüdma tagada
T2Silt arveldusplatvormi allhankivatele CSDdele võrdsed
võimalused.

T2S on tehniline vahend, mis võimaldab mitte ainult teha
arveldusi eurodes, vaid ta on avatud ka euroalavälistele
RKPdele ja muudele osaleda soovivatele keskpankadele;
samuti võimaldab see riigi vääringu keskpangarahas
arveldamist T2Sis vastavalt käesoleva suunise sätetele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

I JAGU
ÜLDSÄTTED

Artikkel 1
Reguleerimisese ja -ala
1.
T2S põhineb keskpankade reaalajalise brutoarveldussüstee
miga ühildatud ühisel tehnilisel platvormil. Tegemist on euro
süsteemi poolt CSDdele pakutava teenusega, mis võimaldab
põhilist, neutraalset ja piiriülest väärtpaberitehingute makse
vastu tehtava väärtpaberikande arveldamist keskpangarahas.

2.
Käesolevas suunises sätestatakse T2Si projekti juhtimise
kord. Suunises sätestatakse ka T2Si projekti peamised tunnused,
määratletakse T2Si projekti juhatuse ja 4KP vastavad rollid ja
vastutus ning nendevahelised suhted määratlemis-, arendus- ja
tegevusetapis. Samuti täpsustatakse suunises peamised EKP
nõukogu poolt T2Si suhtes tehtavad otsused. Lisaks sätestatakse
suunises järgmised T2Si suhtes kehtivad põhimõtted: a) rahas
tamise kord, õigused ja garantiid; b) CSDde T2S-le juurdepääsu

Mõisted
Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:
1) „väärtpaberite keskdepositoorium” (central securities deposi
tory, CSD) – üksus, kes: a) võimaldab väärtpaberitehinguid
registreerida, töödelda ja arveldada elektroonilise kande
alusel teiste isikute nimel väärtpaberikontode hoidmise
või haldamise kaudu; b) käitab või korraldab väärtpaberite
arveldussüsteemi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai
1998. aasta direktiivi 98/26/EÜ (arvelduse lõplikkuse kohta
makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides) (1) artikli 2
punkti a kohaselt või üksust, mis ei asu Euroopa Majandus
piirkonnas (EMP) direktiiviga 98/26/EÜ samaväärsete riigi
asjakohaste õigusaktide kohaselt ja/või mida reguleerib
keskpank; ja c) on riigi õigusaktide alusel tunnustatud kui
CSD ja/või ta on volitatud ja reguleeritud CSDna pädeva
ametiasutuse poolt;
2) „makse vastu tehtav väärtpaberikanne” (delivery versus
payment) – väärtpaberite arvelduse mehhanism, mis seob
väärtpaberiülekande ja rahaülekande omavahel selliselt, et
väärtpaberite üleandmine on tagatud vaid vastava makse
toimumisel;
3) „euroala RKP” (euro area NCB) – selle liikmesriigi RKP, mille
rahaühik on euro;
4) „eurosüsteemi keskpank” (Eurosystem central bank) – vastavalt
olukorrale kas euroala RKP või EKP;
5) „raamleping” (Framework Agreement) – lepinguline raamistik,
mis sõlmitakse CSD ja eurosüsteemi vahel arendus- ja tege
vusetapis;
6) „funktsionaalsusele esitatavad üldised nõuded” (General func
tional specifications, GFS) – T2Si kasutajate vajaduste rahul
damiseks väljatöötatava funktsionaalse lahenduse üldkirjel
dus. Selle osadeks on näiteks funktsionaalne arhitektuur
(domeenid, moodulid ja kahepoolset sidet võimaldavad
elemendid), kontseptuaalsed mudelid, andmemudel või
andmevoo protsess;
7) „tasand2-tasand3 leping” (Level 2-Level 3 agreement) – T2Si
juhatuse ja 4KP vahel läbiräägitav, EKP nõukogu poolt
heakskiidetav ning seejärel eurosüsteemi keskpankade ja
4KP poolt allakirjutatav tarne- ja tegevusleping. Leping
sisaldab täpsustusi 4KP, T2Si juhatuse ja eurosüsteemi kesk
pankade ülesannete ja vastutuse kohta;
8) „euroalaväline RKP” (non-euro area NCB) – RKP liikmesriigis,
mille rahaühik ei ole euro;
9) „tegevusetapp” (operational phase) – ajavahemik, mis algab
esimese CSD üleminekuga T2Sile;
(1) EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45.
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funktsioonide detailne kirjeldus. Hõlmab T2Siga ühenda
mise eesmärgil siseinfosüsteemi korrigeerimiseks või aren
damiseks kasutajate jaoks vajalikku teavet;

10) „muu keskpank” (other central bank) – liiduvälise riigi kesk
pank;
11) „maksegraafik” (payment schedule) – 4KP-le makstava hüvitise
osamaksete tasumise graafik;
12) „teenuse ulatuse leping” (service level agreement) – T2Si osas
nii 4KP poolt eurosüsteemile pakutavate teenuste kui euro
süsteemi poolt CSDdele pakutavate teenuste ulatust määrat
levad lepingud;
13) „määratlemis- ja arendusetapp” (specification and development
phase) – ajavahemik, mis algab EKP nõukogu poolt kasuta
javajaduste kirjelduse kinnitamisega ja lõpeb tegevusetapi
algusega;
14) „T2Si ärirakendus” (T2S business application) – eurosüsteemi
poolt T2Si platvormil T2Si teenuste osutamise eesmärgil
eurosüsteemi nimel 4KP poolt väljatöötatav ja käitatav tark
vara;
15) „T2Si uuenduste juhtimise kord” (T2S Change and Release
Management Procedure) – T2Si teenuste muutmisel kohalda
tavate eeskirjade ja menetluste kogum;
16) „T2Si platvorm” (T2S platform) – T2Si ärirakenduse käita
miseks vajalik riistvara ja tarkvara, st kogu kasutatav tark
vara, välja arvatud T2Si ärirakendus;
17) „T2Si projekt” (T2S Programme) – eurosüsteemi keskpanka
dega, euroalaväliste keskpankadega ja muude keskpanka
dega raamlepingu sõlminud CSDde täieliku üleminekuni
T2Si arendamiseks vajalike tegevuste ja väljundite kogum;
18) „T2Si juhatus” (T2S Board) – eurosüsteemi juhtorgan, mis
asutatakse otsuse EKP/2012/6 alusel ning mille ülesandeks
T2Si osas on ettepanekute koostamine EKP nõukogule
põhilistes strateegilistes küsimustes ja üksnes tehnilise
iseloomuga ülesannete täitmine;
19) „T2Si projektikonto” (T2S project account) – T2Si konto,
mida kasutatakse osamaksete, hüvitiste ja tasude maks
miseks. Projektikontol võivad olla allkontod, et eristada
erinevat liiki rahavooge. Sellel ei ole eelarvelist tähendust;
20) „T2Si teenused” (T2S services) – teenused, mida eurosüsteem
pakub CSDdele lepingu alusel, mis sõlmitakse eurosüsteemi
ja CSDde, euroalaväliste keskpankade või muude keskpan
kade vahel;
21) „T2Si kasutajad” (T2S users) – T2Sis väärtpaberite arvelda
miseks seotud tegevuse töötlemiseks CSDga raamlepingu
sõlminud CSD osalejad, juriidilised või füüsilised isikud
või keskpanga lepingupooled, kelle vääring on T2Si arvel
dustega seotud töötlemises kasutatav, ja kellel on keskpan
gaga leping väärtpaberitega seotud sularahaarvelduste tööt
lemiseks T2Sis;
22) „kasutaja süsteemide funktsionaalsusele esitatavad üksikasja
likud tingimused” (User detailed functional specifications,
UDFS) – T2Si välise rakendustevahelise andmevoo juhtimis
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23) „kasutusjuhend” (User Handbook) – dokument, mis kirjeldab
erinevaid T2Si kasutajatele kasutajalt-rakendusele (ekraanil
kuvatavas) režiimis võimaldatavaid T2Si tarkvara lahendusi;
24) „kasutajavajaduste kirjeldus” (User requirements document,
URD) – T2Si kasutajavajadusi määratlev dokument, mille
EKP avaldas 3. juulil 2008 ning mida on hiljem muudetud
vastavalt T2Si uuenduste juhtimise korrale.
II JAGU
T2SI JUHTIMINE

Artikkel 3
Juhtimistasandid
T2Si projekti eurosüsteemisisene juhtimine on kolmetasandiline.
Tasand 1 koosneb EKP nõukogust, tasand 2 T2Si juhatusest ja
tasand 3 4KPst.
Artikkel 4
EKP nõukogu
1.
Nõukogu vastutab T2Si projekti korraldamise, üldjuhti
mise ja kontrolli eest. Samuti vastutab nõukogu lõplike T2Si
puudutavate otsuste tegemise eest ning otsustab tasand2 ja
tasand3 vahel määramata ülesannete jagamise.
2.

Eelkõige on nõukogu pädevuses:

a) vastutus T2Si juhtimise eest seoses järgmiste tegevustega:
i) kõikide T2Si juhtimist puudutavate küsimuste lahenda
mine; T2Si eest üldvastutuse võtmine ja seega võimalikes
vaidlusküsimustes lõpliku otsuse tegemine;
ii) ad hoc otsuste tegemine T2Si juhatusele või 4KP-le
määratud ülesannete suhtes;
iii) T2Siga seonduvate hilisemate või konkreetsete lisaüles
annete määramine T2Si juhatusele ja/või 4KP-le, määrates
samas küsimused, mille otsustusõiguse ta jätab endale;
iv) T2Si juhatuse korraldusega seonduvate küsimuste otsus
tamine;
b) T2Si nõukogu, euroalaväliste riikide vääringute juhtrühma
(Non-euro Currencies Steering Group, NECSG) või CSD juht
rühma (CSD Steering Group, CSG) liikmete poolt esitatud
taotlustele vastamine kooskõlas asjaomase rühma eeskirja
dega;
c) T2Si üldise rahastamise korra üle otsustamine, eelkõige järg
mise osas:
i) T2Si teenuste hinnakujundus;

L 215/22

ET

Euroopa Liidu Teataja

ii) T2Si kuluarvestuse metoodika;
iii) rahastamise korraldus vastavalt artiklile 12;
d) CSDde juurdepääsukriteeriumide määramine;
e) T2Si strateegilise kava (T2S Executive Summary Plan) kinnita
mine ja vastuvõtmine; T2Si projekti edenemise jälgimine ja
võimalike T2Si rakendamisel tekkivate viivituste ärahoidmi
seks võetavate meetmete üle otsustamine;
f) T2Si üldise tegevuskorra üle otsustamine, eelkõige järgmise
osas:
i) T2Si tegevusraamistik, sealhulgas vahejuhtumite halda
mise ja kriisijuhtimise strateegia;
ii) T2Si infoturbe raamistik;
iii) T2Si uuenduste juhtimise kord;
iv) T2Si testimise strateegia;
v) T2Sile ülemineku strateegia;
vi) T2Si riskijuhtimise raamistik;
g) üldise lepingulise raamistiku kinnitamine, eelkõige järgmise
osas:
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b) eurosüsteemi nimel T2Si arendus ja ülesehitamine ning T2Si
tehniliste komponentide valmistamine vastavalt T2Si stratee
gilisele kavale, kasutajavajaduste kirjeldusele, üldisele funkt
sionaalsele kirjeldusele, funktsionaalsusele esitatavatele
üldistele nõuetele, kasutaja süsteemide funktsionaalsusele
esitatavatele üksikasjalikele nõuetele ning muudele määratlus
tele ja teenuste ulatusele;
c) T2Si juhatusele T2Si ettevalmistamine vastavalt kokkulepitud
tähtajale, kirjeldustele ja teenuste ulatusele;
d) artiklis 12 sätestatud T2Si rahastamise korralduse jaoks T2Si
juhatusele järgmise esitamine:
i) Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) või eurosüsteemi
asjaomase komitee ja/või välisaudiitorite poolt hindamist
ja/või auditeerimist võimaldavas vormis hinnang T2Si
arenduse ja käitamise kulude kohta;
ii) hinnapakkumine, mis sisaldab liiki, maksegraafikut ning
hõlmatud ajavahemikku;
e) T2Si ettevalmistamiseks ja käitamiseks ning eurosüsteemi
poolt CSDdele T2Si teenuste pakkumist võimaldava posit
siooni saavutamiseks vajalike litsentside muretsemine;

i) tasand2 ja -3 vahelised lepingud;

f) T2Si muudatuste sisseviimine vastavalt T2Si uuenduste juhti
mise korrale;

ii) T2Si juhatuse ja CSDde vahel ning eurosüsteemi kesk
pankade ja 4KPga läbiräägitavad teenuse ulatuse lepin
gud;

g) EKP nõukogu või T2Si juhatuse poolt esitatud taotlustele
vastamine pädevusvaldkonna piires;

iii) T2Si juhatuse poolt koos eurosüsteemi keskpankadega ja
CSDdega läbiräägitavad CSDdega sõlmitavad lepingud;

h) T2Si juhatusega kooskõlastatult testimiseks ja üleminekuks
vajaliku koolitusalase, tehnilise ja tegevustoe pakkumine;

iv) lepingud teiste euroalaväliste RKPdega, muude keskpan
kadega ja muude pädevate rahandusasutustega, sealhulgas
vastavad teenuse ulatuse lepingud;

i) T2Si juhatusega tasand2-tasand3 lepingu muutmise osas
läbirääkimiste pidamine.

h) vastutus järelevaatamise eeskirjade ja põhimõtete jõustamise
tagamiseks asjakohaste meetmete võtmise eest;
i) CSDde T2Sile esimese ülemineku algkuupäeva määramine.
Artikkel 5
T2Si juhatus
T2Si juhatuse koosseis ja volitused on sätestatud otsuses
EKP/2012/6. T2Si juhatus vastutab tasand2 ülesannete eest
EKP nõukogu poolt määratletud üldraamides.
Artikkel 6
4KP
1.
4KP töötab välja ja käitab T2Si ning annab T2Si juhatusele
teavet sisekorra ja tööjaotuse kohta.
4KP täidab eelkõige järgmisi ülesandeid:
a) kasutajavajaduste kirjelduse ja T2Si juhatuse juhiste põhjal
funktsionaalsusele esitatavate üldiste nõuete, kasutaja süstee
mide funktsionaalsusele esitatavate üksikasjalike nõuete ja
kasutusjuhendite väljatöötamine vastavalt T2Si strateegilisele
kavale;

2.
4KP liikmed vastutavad eurosüsteemi eest solidaarselt oma
kohustuste täitmise eest. 4KP vastutab pettuse, tahtliku väärkäi
tumise ja raske hooletuse eest. Vastutust täpsustatakse tasand2tasand3 lepingus.
3.
4KP poolt eespool osutatud ülesannete täitmiseks allhanke
võtmine välistelt teenusepakkujatelt ei mõjuta 4KP vastutust
eurosüsteemi ja muude huvitatud osapoolte ees ning peab
olema T2Si juhatusele läbipaistev.
Artikkel 7
Suhted väliste huvitatud osapooltega
1.
T2Si nõukogu on eurosüsteemi ja T2S-väliste huvitatud
osapoolte vaheliseks suhtlemiseks ja koostööks loodud üksus.
T2Si nõukogu annab aru T2Si juhatusele ning võib erandjuh
tudel edastada küsimusi EKP nõukogule.
2.
T2Si nõukogu juhib T2Si juhatuse esimees. T2Si nõukogu
koosseis ja volitused sätestatakse lisas.
3.
T2Si nõukogu tegutseb töökorra kohaselt, mille koostab
T2Si nõukogu ja kiidab heaks T2Si juhatus.
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4.
CSG on T2Si juhtorgan, mis teeb otsuseid ja annab arva
musi raamlepingus sätestatud küsimustes raamlepingu allkirjas
tanud CSDde nimel. CSG volitused lisatakse raamlepingule.

5.
NECSG on T2Si juhtorgan, mis teeb otsuseid ja annab
arvamusi vääringu lisamise raamlepingus sätestatud küsimustes
euroalaväliste riikide keskpankade ja muude keskpankade nimel,
kes on allkirjastanud vääringu lisamise raamlepingu. NECSG
volitused on lisatud vääringu lisamise raamlepingule.

6.
Riigisisesed kasutajarühmad on riigisisesel turul väärtpabe
rite arveldusteenuste pakkujate ja tarbijatega suhtlemiseks ja
koostööks loodud üksused T2Si väljatöötamise ja rakendamise
toetamiseks ning T2Si mõjude hindamiseks riigisisestele turgu
dele. Riigisisest kasutajarühma juhatab vastav RKP. Riigisiseste
kasutajarühmade koosseis ja volitused sätestatakse lisas.
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3.
T2Si juhatus annab nõukogule regulaarselt aru T2Si
projekti arendusest ja T2Si tegevusest. Need aruanded edas
tatakse EISC-le, kes võib EKP otsuseid tegevaid organeid nõus
tada. Makse- ja arveldussüsteemide komiteele (PSSC) edastatakse
aruanded teavitamise eesmärgil.
4.
T2Si juhatus edastab töökavad, kokkuvõtted ja oma koos
olekutega seonduvad muud dokumendid PSSC liikmetele, et
need saaksid vajadusel töös osaleda.
5.
T2Si juhatus võib vajaduse korral konsulteerida EKPSi mis
tahes pädeva komiteega ja vastupidi.
6.
4KP esitab T2Si juhatusele T2Si projekti ja T2Si tegevuse
kohta regulaarselt aruandeid.
7.
T2Si juhatus ja 4KP aruandluskohustuse sisu ja täpne
menetlus sätestatakse tasand2-tasand3 lepingus.

Artikkel 8
Hea juhtimistava
1.
Huvide konflikti vältimiseks eurosüsteemi T2Si teenuseid
pakkuvate ja reguleerivate ülesannete vahel peavad eurosüsteemi
keskpangad tagama, et:

a) T2Si juhatuse liikmed ei osale otseselt T2Si või nende väärt
paberite keskdepositooriumide järelevaatamises, kes allhan
givad oma arveldusoperatsioonid T2Silt. Nad ei tohi osaleda
eurosüsteemi/EKPSi komitees, kes vastutab järelevaatamise
eest. Nad ei tohi osaleda eurosüsteemi infotehnoloogia juht
komitees (Eurosystem IT Steering Committee, EISC) ega sise
audiitorite komitees ja

b) T2Si järelevaatamine ja T2Si tegevus on eraldatud.

III JAGU
RAHASTAMISE KORD

Artikkel 10
Hinnakujundus
T2Si hinnakujundus juhindub põhimõtetest, mille kohaselt ei
ole eesmärgiks kasumi teenimine, vaid kõigi kulude katmine
ja CSDde võrdne kohtlemine.
Artikkel 11
Kuluarvestuse ja raamatupidamise metoodika
1.
T2Si suhtes kohaldatakse eurosüsteemi ühist kuluarvestuse
metoodikat (Eurosystem Common Cost Methodology) ja
11. novembri 2010. aasta suunist EKP/2010/20 raamatupida
mise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Kesk
pankade Süsteemis, (1) kui EKP nõukogu ei otsusta teisiti.

2.
T2Si juhatusel on vastavalt käesolevale suunisele aruand
luskohustus ning tema tegevust kontrollitakse ja auditeeritakse.
T2Si väljatöötamise, käitamise ja kulude auditeerimine algata
takse ja viiakse läbi vastavalt auditi läbiviimise hetkel kehtivatele
EKP nõukogu poolt kinnitatud EKPSi auditeerimispõhimõtetele
ja tingimustele.

2.
T2Si juhatus kaasab väga varasel etapil asjaomased EKPS/
eurosüsteemi komiteed, et hinnata, kas järgmine on korrektselt
rakendatud:

Artikkel 9

b) EKP ja 4KP poolt suunis EKP/2010/20 seoses T2Si kulude ja
vara kajastamisega.

Koostöö ja teabevahetus
1.
4KP ja T2Si juhatus teevad omavahel koostööd, vahetavad
teavet ja pakuvad teineteisele T2Si arenduses ja tegevuses tehni
list ja muud vajalikku tuge.

2.
4KP, muud eurosüsteemi pangad ja T2Si juhatus teavi
tavad üksteist viivitamata mis tahes asjaoludest, mis võivad
oluliselt mõjutada T2Si arendust või ülesehitamist ja tegevust
ning püüavad võimalikke riske maandada.

a) eurosüsteemi ühine kuluarvestuse metoodika T2Si kuluhin
nangu koostamisel ja T2Si aastakulu arvutamisel ja

Artikkel 12
Rahastamise korraldus
1.
T2Si juhatus esitab EKP nõukogule ettepaneku T2Si rahas
tamise korra kohaldamise kohta, mis sisaldab T2Si kulusid, st
T2Si arenduse, halduse ja käitamisega seonduvaid 4KP ja EKP
kulusid.
(1) ELT L 35, 9.2.2011, lk 31.
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Samuti sisaldab ettepanek järgmist:

a) pakkumise liik,
b) maksegraafik,

d) kulude jagamise mehhanism,
e) kapitalikulud.
EKP nõukogu teeb otsuse rahastamise korra kohta.
Artikkel 13
Maksed
1.
T2Si projektikonto haldajaks on EKP eurosüsteemi nimel.
T2Si projektikonto ei ole olemuselt eelarveline, vaid seda kasu
tatakse T2Si kuludega seonduvate avansiliste maksete, osamak
sete ja hüvitismaksete ning T2Si teenustasude kogumiseks ja
väljamaksmiseks.
2.
T2Si juhatus haldab T2S projektikontot eurosüsteemi
nimel. 4KP väljundite valideerimise ja vastuvõtmise alusel
kinnitab T2Si juhatus osamaksete tasumise 4KP-le vastavalt
EKP nõukogu poolt kinnitatud ning tasand2-tasand3 lepingus
sätestatud maksegraafikule.
Artikkel 14
Eurosüsteemi õigused T2Si osas
1.

c) nõudmisel teeb CSD teistele T2Si CSDdele kättesaadavaks iga
väärtpaberi/ISINi, mille emiteerijaks (või tehniliseks emitee
rijaks) on asjaomane CSD;
d) CSD võimaldab teistele T2Si CSDdele võrdsetel alustel üldist
haldusteenust;

c) hõlmatud ajavahemik,

3.
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Eurosüsteem on T2Si ärirakenduse täieõiguslik omanik.

2.
Selleks annab 4KP eurosüsteemile üle kõik intellektuaalset
omandit puudutavad litsentsid, mis võimaldavad eurosüsteemil
pakkuda CSDdele võrdsetel alustel kõiki T2Si teenuseid vastavalt
kohaldatavatele eeskirjadele ja teenuste ulatusele. 4KP hüvitab
eurosüsteemile kolmandate osapoolte esitatud mis tahes hüvi
tusnõuded seoses eespool osutatud intellektuaalse omandi õigus
tega.
3.
Eurosüsteemi õiguste täpne sisu T2Si osas lepitakse 4KP ja
T2Si juhatuse poolt kokku tasand2-tasand3 lepingus. Artiklis 18
määratletud vääringu lisamise lepingu sõlminud asutuste
õigused sätestatakse vastavas lepingus.
IV JAGU
VÄÄRTPABERITE KESKDEPOSITOORIUMID (CSD)

Artikkel 15

e) CSD võimaldab teistele T2Si CSDdele keskpangarahas arvel
duste teostamist juhul, kui vastav vääring on T2Sis esinda
tud.
2.
CSDde
juurdepääsukriteeriumid
on
sätestatud
16. novembri 2011. aasta otsuses EKP/2011/20 millega kehtes
tatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele TARGET2-Securi
ties teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumide rakendamise
üksikasjalikud eeskirjad ja kord (1) ja neid rakendatakse lepin
gute kaudu eurosüsteemi keskpankade ja CSDde vahel.
3.
EKP avaldab oma veebilehel nende CSDde nimekirja,
kellele on antud T2Sis arveldamise juurdepääs.
Artikkel 16
Lepingulised suhted CSDdega
1.
Eurosüsteemi keskpankade ja CSDde vahelised lepingud,
sealhulgas teenuse ulatuse lepingud, harmoneeritakse täielikult.
2.
T2Si juhatus koos eurosüsteemi pankadega räägib kõik
lepingu muudatused CSDdega läbi.
3.
CSDdega sõlmitavad lepingud ja nende muudatused
kinnitab EKP nõukogu ja need kirjutab eurosüsteemi keskpan
kade nimel alla CSD asukohajärgse riigi eurosüsteemi keskpank,
väljaspool euroala asuvate CSDde puhul aga EKP. Iirimaa puhul
kirjutab lepingule alla selle liikmesriigi eurosüsteemi keskpank,
kes teavitas väärtpaberiarveldussüsteemist vastavalt direktiivi
98/26/EÜ artiklile 10.
Artikkel 17
Vastavus kehtestatud nõuetele
1.
T2Si juhatus püüab läbivalt tagada CSDde vastavuse
kohalduvatele õiguslikele, regulatiivsetele ja järelevaatamisnõue
tele.
2.
T2Si nõukogu kaalub kas EKP peaks andma soovitusi
õigusaktide kohandamiseks eesmärgiga tagada CSDdele võrdsed
juurdepääsuõigused T2Si teenustele ja tegema vastavaid ettepa
nekuid EKP nõukogule.

CSD juurdepääsukriteeriumid
1.
CSDdele võimaldatakse juurdepääs T2Si teenustele järg
mistel tingimustel:
a) nendest on teatatud kooskõlas direktiivi 98/26/EÜ artik
liga 10 või, mitte-EMP jurisdiktsiooni CSD korral, nad tegut
sevad õigusraamistikus, mis on samaväärne liidus kehtivaga;
b) CSD on saanud pädevatelt asutustelt positiivse hinnangu
CESR/EKPSi soovituste osas väärtpaberiarveldussüsteemide
kohta;

V JAGU
VÄÄRINGUD, MIS EI OLE EURO

Artikkel 18
Tingimused vääringu T2Sis kasutamiseks
1.
EMP vääring, mis ei ole euro, vastab T2Sis kasutamise
tingimustele, kui euroalaväline RKP, muu keskpank või vastava
(1) ELT L 319, 2.12.2011, lk 117.
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vääringu eest vastutav muu asutus sõlmib eurosüsteemiga
vääringu lisamise lepingu ja kui EKP nõukogu on asjaomase
vääringu tingimustele vastavaks tunnistanud.

2.
Eurosüsteem ja 4KP kirjutavad lepingule alla pärast
tasand2-tasand3 lepingu ja muudatuste eelnõu EKP nõukogule
heakskiitmiseks esitamist.

2.
Vääring, mis ei ole EMP vääring, vastab T2Sis kasutamise
tingimustele, kui EKP nõukogu on asjaomase vääringu tingimus
tele vastavaks tunnistanud, kui:
a) selles vääringus teostatavatele arveldustele kohaldatav õigus
lik, regulatiivne ja järelevaatamisraamistik tagab sisuliselt
samaväärse või suurema õiguskindluse kui liidus;
b) selle vääringu lisamisel T2Si on positiivne mõju T2Si rollile
liidu väärtpaberiarveldusturul;
c) muu keskpank või asjaomase vääringu eest vastutav muu
asutus sõlmib eurosüsteemiga mõlemaid osapooli rahuldava
vääringu lisamise lepingu.

Artikkel 21
Vaidluste lahendamine
1.
Juhul kui mis tahes vaidlust käesolevas suunises regulee
ritud küsimuses ei õnnestu lahendada osapooltevahelise kokku
leppe teel, võivad asjaomased osapooled pöörduda vaidlusküsi
muse lahendamiseks EKP nõukogu poole.
2.
Tasand2-tasand3 leping näeb ette, et T2Si juhatus ja 4KP
võivad tasand2-tasand3 lepingust tuleneva mis tahes vaidluse
lahendamiseks pöörduda EKP nõukogu poole.
Artikkel 22

3.
Euroalavälised RKPd võivad olla T2Si juhatuses esindatud
kooskõlas T2Si juhatuse volitustega.
VI JAGU
T2S PROJEKTI ARENDUS

Artikkel 19
T2Si strateegiline kava
1.
EKP nõukogu hindab, valideerib ja kinnitab T2Si strateegia
muudatused T2Si juhatuse ettepanekute alusel.
2.
T2Si juhatus koostab tegevuskava T2Si strateegilise kava
alusel. Tegevuskava ja selle muudatused avaldatakse ja edas
tatakse T2Si asjaomastele huvitatud osapooltele.
3.
Juhul kui esineb tõsine oht, et T2Si strateegilise kava
teatava etapi saavutamine ebaõnnestub, teavitab T2Si juhatus
sellest viivitamata EKP nõukogu ja teeb ettepaneku meetmete
kohta, et vähendada T2Si rakendamise viivitust.

L 215/25

Kehtetuks tunnistamine
1.

Suunis EKP/2010/2 tunnistatakse kehtetuks.

2.
Viiteid kehtetuks tunnistatud
viidetena käesolevale suunisele.

suunisele

Artikkel 23
Jõustumine
Käesolev suunis jõustub kahe päeva möödumisel selle vastuvõt
misest.
Artikkel 24
Adressaadid ja rakendusmeetmed
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi kesk
pankadele.

VII JAGU
LÕPPSÄTTED

Artikkel 20
Tasand2-tasand3 leping
1.
Tasand2-tasand3 leping sätestab 4KP, T2Si juhatuse ja
eurosüsteemi keskpankade täpsed ülesanded ja vastutuse koos
kõlas käesoleva suunisega.

käsitatakse

Frankfurt Maini ääres, 18. juuli 2012
EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI
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LISA
T2Si NÕUKOGU
VOLITUSED
1. Preambul ja eesmärgid
Eurosüsteem osutab Euroopas asuvatele väärtpaberite keskdepositooriumidele (CSDd) ja keskpankadele TARGET2-Securi
ties (T2S) teenuseid kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirjaga. T2Si teenused võimaldavad põhilist, neutraalset ja piiriülest väärtpaberiülekannete teostamist makse
vastu keskpangarahas. See toimub ühtsel tehnilisel platvormil, mis on integreeritud keskpankade reaalajaliste brutoarvel
dussüsteemidega kõikide osalevate vääringute jaoks.
T2Si teenuste osutamisega seoses asutas Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu kui kõrgeim eurosüsteemi otsuseid tegev
organ T2Si nõukogu, et tagada turuvajaduste järgimine T2Si poolt. T2Si nõukogu täidab eurosüsteemi jaoks nõustava
organi ülesannet kõikides T2Siga seotud küsimustes. Ta võib nõustada ka CSD juhtrühma ja euroalaväliste riikide
vääringute juhtrühma.
2. Vastutus ja ülesanded
T2Si nõukogu:
— aitab tagada T2S kooskõla, koostades dokumentide kogumi, eelkõige tagades nende täieliku kooskõla kasutajavaja
duste kirjeldusega;
— aitab eurosüsteemil läbi vaadata ja prioriseerida T2Si projekti muudatuste taotlusi, koostades dokumentide kogumi,
võttes arvesse raamlepinguga määratletud juhtimise korda ning uuenduste juhtimise korda;
— aitab eurosüsteemi hinnakujundusraamistiku muutmisel;
— jätkab T2Siga seotud väärtpaberiarvelduste harmoneerimise edendamist ja toetab selle rakendamist turul;
— nõustab EKP nõukogu, T2Si juhatust, CSD juhtrühma ja euroalaväliste riikide vääringute juhtrühma otsuste tegemisel,
mis mõjutavad T2Si juhatuse hinnangul T2Si kasutajaid;
— nõustab seoses tavade ja põhimõtetega, mis aitavad kaasa T2Si tulemuslikul ja kulusäästlikul rakendamisel kauplemis
järgses T2Si keskkonnas;
— nõustab seoses tegevusküsimustega;
— nõustab vaidlustes, kui need tekivad eurosüsteemi ja ühe või enama CSD vahel ja/või eurosüsteemi ja ühe või enama
euroalavälise keskpanga vahel kooskõlas raamlepingus või vääringu lisamise lepingus sätestatud vaidluste lahendamise
korraga.
Iga konkreetne T2Si nõukogu liige võib:
— teha ettepaneku, millist nõu anda T2Siga seotud küsimustes;
— esitada muutmistaotluse kooskõlas raamlepingus sätestatud T2Si uuenduste juhtimise korraga.
3. Koosseis ja ametiaeg
T2Si nõukogu koosneb esimehest, sekretärist, täisliikmetest ja vaatlejaliikmetest.
T2Si nõukogu esimees on T2Si juhatuse esimees. T2Si nõukogu sekretäriks on suurte kogemustega EKP töötaja. Sekretär
nimetatakse ametisse T2Si nõukogu esimehe poolt. EKP tagab T2Si nõukogu sekretärile tegevustoe ja sekretariaadi abi.
T2Si nõukogu esimees võib määrata asendaja sekretäri erandkorras asendamiseks.
T2Si nõukogu täisliikmeks on õigus saada järgmiste rühmade esindajatel:
a) keskpangad:
EKP ja iga sellise liikmesriigi keskpank, mille rahaühik on euro, on esindatud ühe täisliikmega. Kui liikmesriik võtab
kasutusele euro, osaleb tema RKP T2Si nõukogu täisliikmena alates euro kasutuselevõtu kuupäevast. Euroalaväline
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keskpank, kes on allkirjastanud vääringu lisamise lepingu osaleb viivitamata T2Sis ja on samuti esindatud ühe täis
liikmega alates allkirjastamise kuupäevast. Keskpanga esindaja nimetatakse ametisse keskpanga presidendi poolt
vastavalt asjaomase keskpanga põhikirjale;
b) CSDd:
kõik CSD juhtrühma täisliikmed on T2Si nõukogu täisliikmed. Erandina, mis kajastab arveldusmahu osa, on Euroclear
Group esindatud nelja liikmega, Cleastream Group nelja liikmega ja Monte Titoli kahe liikmega (1). Koosseis fiksee
ritakse kuni üheks aastaks T2Si tegevuse algusest; seejärel kaalub EKP nõukogu, kas lisada uusi liikmeid T2Si tegelike
arveldusmahtude kajastamiseks;
c) kasutajad:
huvitatud osapoolte kasutajarühmal ja CSD juhtrühmal on T2Si nõukogus sama palju liikmeid, et T2Si turu huvitatud
osapooled oleksid võrdselt esindatud. EKP nõukogu nimetab ametisse kasutaja esindaja T2Si juhatuse ettepaneku
põhjal. T2Si juhatuse ettepanek põhineb avaldustel, mis on saadud järgmistelt asutustelt: European Banking Federation,
European Savings Bank Group, European Association of Co-operative Banks, Association for Financial Markets in
Europe ja European Association of Clearing Houses, eesmärgiga tasakaalustada erinevate T2Si kasutajate, sh väikeste ja
suurte asutuste ning turgude, siseriiklike ja rahvusvaheliste osapoolte, erinevaid teenuseid pakkuvate kasutajate, huve,
keskendudes kasutajatele, kellel on T2Sis oluline väärtpaberite käive eurodes või muus T2Si arvelduseks kõlblikus
vääringus, olenemata nende registreerimise kohast. Igast asutusest tuleb valida vähemalt üks avalduse esitanu. Lisaks
kasutatakse järgmisi parameetreid:
i) vähemalt 22 täisliiget peavad esindama suuremaid kommertspanku,
ii) vähemalt kaks täisliiget peavad esindama rahvusvahelisi investeerimispanku,
iii) vähemalt kaks täisliiget peavad esindama kohalike klientide teenindamiseks väärtpaberiarveldusi teostavaid panku;
iv) vähemalt üks täisliige peab esindama keskset osapoolt.
Järgmiste asutuste ja organisatsioonide juhid võivad määrata T2Si nõukogu ühe vaatlejaliikme:
— Association for Financial Markets in Europe,
— European Association of Co-operative Banks,
— European Banking Federation,
— European Association of Clearing Houses,
— European Savings Bank Group,
— Federation of European Securities Exchanges,
— Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (European Securities and Markets Authority),
— Euroopa Komisjon,
— Eurosüsteemi järelevaatamise funktsioon,
— üks esindaja igast 4KPst (need esindajad esitavad oma seisukoha T2Si nõukogule ühtselt).
Lisaks kutsutakse T2Si nõukogu koosolekutele vaatlejatena T2S juhatuse liikmed.
Liikmeks nimetatud isikul peab olema vastav kogemuste baas ja tehnilised eriteadmised. Ametisse nimetav asutus peab
tagama, et ametisse nimetataval on piisavalt aega, et osaleda aktiivselt T2Si nõukogu töös.
T2Si nõukogu suuruse piiramiseks ei või ühest keskpangast samaaegselt osaleda üle kahe täisliikme või vaatleja. T2Si
nõukogu esimehe suhtes see reegel ei kehti, et tagada piisav objektiivsus.
Täisliikmed ja vaatlejad nimetatakse ametisse kaheks aastaks ja seda ametiaega võib pikendada. T2Si juhatus nimetab
ametisse tavalise ametiaja kestel lahkunud kasutajate liikmete asendajad, võttes arvesse asjaomastest kasutaja-asutustest
saadud avaldusi. T2Si nõukogu volitused algavad juulis 2012 ning need asendavad algselt määratlemisetapis koostatud
T2Si nõukogu volitusi ja töökorda ning neid pikendatakse kuni raamlepingu jõustumiseni. Uued volitused kaotavad
kehtivuse, kui raamleping ja vääringu lisamise leping asendatakse uue lepinguga ja/või raamlepingu ja vääringu lisamise
lepingu lõpetamisel allakirjutanute poolt.
(1) Koosseis on määratud eeldusel, et T2Sis osalevad Euroclear Group Belgia, Soome, Prantsusmaa ja Hollandi Euroclear’iga ja Clearstream
Group Clearstream Banking Frankfurdi ja LuxCSD-ga.
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4. Aruandlus
T2Si nõukogu nõustab T2Si juhatust. Taotluse korral võib ta nõustada ka CSD juhtrühma ja euroalaväliste riikide
vääringute juhtrühma. Erandjuhtudel võib T2Si nõukogu nõustada vahetult EKP nõukogu, kui T2Si nõukogu leiab, et
T2Si üldpõhimõtted või muud T2Si põhialused on ohus.
EKP nõukogu ja T2Si juhatus võivad anda T2Si nõukogule üldisi juhiseid (EKP nõukogult T2Si juhatusele delegeeritud
küsimustes) kas omal algatusel või taotluse korral.
5. Töökorraldus
Täisliikmetel on õigus osaleda T2Si nõukogu otsuste vastuvõtmisel. Vaatlejaliikmel on õigus osaleda T2Si nõukogu
koosolekutel, kuid mitte selle otsuste tegemisel.
T2Si nõukogu otsuste vorm on nõuanne või resolutsioon, mis puudutab T2Si nõukogu või selle allrühmade töökorral
dust. T2Si nõukogu nõuanded edastatakse vahetult T2Si juhatusele, EKP nõukogule, CSD juhtrühmale või euroalaväliste
riikide vääringute juhtrühmale. T2Si nõukogu nõuanded ja resolutsioonid võetakse vastu konsensusega. Juhul kui konsen
sust ei saavutata, võib T2Si nõukogu esimees hinnata konkreetse otsuse toetuse astet; sel juhul võetakse nõuanne või
resolutsioon vastu T2Si nõukogu täisliikmete lihthäälteenamusega. T2Si nõukogu esimees ja sekretär ei või osaleda
nõuande või resolutsiooni vastuvõtmises.
T2Si nõukogul on õigus moodustada allüksuseid, et toetada vajaduse korral T2Si nõukogu tööd. Ta koordineerib T2Si
juhatusega, kes organiseerib töö nii, et kõik asjaomased juhtorganid on kohaselt kaasatud, ilma et allüksused dubleeriksid
sarnaseid teemasid.
Reeglina koguneb T2Si nõukogu vähemalt kaks korda aastas. Esimees võib kokku kutsuda lisakoosolekuid, mille toimu
mise kuupäevast teavitatakse T2Si nõukogu piisava ajavaruga ette. Koosolekud toimuvad üldjuhul EKP ruumides. Täien
davalt võib T2Si nõukogu esimees paluda T2Si nõukogul esitada oma nõuanded muul viisil, näiteks kirjalikus menetluses.
T2Si nõukogu töötab avatult ja läbipaistvalt ning T2Si nõukogu dokumendid avaldatakse T2Si veebilehel. Täpsemalt
sätestatakse töökorraldus T2Si nõukogu poolt koostatud ja T2Si juhatuse poolt heaks kiidetud töökorras.
RIIGISISESED KASUTAJARÜHMAD
VOLITUSED
1. Eesmärgid
Riigisiseste kasutajarühmade (National User Group, NUG) ülesandeks on võimaldada riigisisesel turul väärtpaberiarveldus
teenuste pakkujate ja kasutajate vahelist koostööd TARGET2-Securities (T2Si) arenduse, rakendamise ja tegevuse eesmärgil.
Nad moodustavad ümarlaua, mis võimaldab turuosalistel osaleda T2Si nõukogu töös, mis vormiliselt seob T2Si nõukogu
ja riigisisest turgu. Riigisisesed kasutajarühmad edastavad probleeme T2Si projekti büroole ja esitavad T2Si nõukogule
seisukohti T2Si nõukogus arutatavates küsimustes. Samuti võivad riigisisesed kasutajarühmad esitada teatavaid küsimusi
T2Si nõukogule kaalumiseks.
Riigisiseseid kasutajarühmi võib kaasata uuenduste juhtimise korra menetlusse ning nad on olulised asjaomaste taotluste
hindamisel riigisisese turu toimimise kontekstis. Riigisisesed kasutajarühmad peaksid järgima T2Si põhimõtet, mille
kohaselt peab vältima riikide erisuste inkorporeerimist T2Sis ning aktiivselt edendama harmoneerimist.
2. Vastutus ja ülesanded
T2Sis olevate turgude riigisisesed kasutajarühmad:
— hindavad T2Si mõju, eelkõige T2Si kasutajavajaduste muutmise osas riigisisesel turul. Seejuures peab arvestama „lihtsa
T2Si” (lean T2S) kontseptsiooniga, mille kohaselt tuleb vältida erisusi riikides ja propageerida harmoneerimist;
— aitavad kaasa T2Si nõukogu poolt toetuse saanud T2Si harmoneerimistegevusega seotud jälgimise ja rakendamise
ülesannetes;
— juhivad T2Si nõukogu tähelepanu olulistele riigisisest turgu puudutavatele küsimustele;
— suurendavad riigisiseste väärtpaberiringkondade kõikide segmentide T2Si teadlikkust;
— toetavad riigisiseseid ringkondi esindavaid T2Si nõukogu liikmeid.
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Oma vastutusalal tegutsemisel järgivad riigisisesed kasutajarühmad T2Si põhialuseks olevat läbipaistvuse kõrget standardit.
Kuigi volitused keskenduvad T2Sis osalevatele turgudele, võivad ka T2Sis veel mitte osalevad turud moodustada riigisi
seseid kasutajarühmi. Kui selline turg otsustab asutada riigisisese kasutajarühma, peab ta järgima oma turu T2Sis osalemise
ettevalmistamisel samalaadseid volitusi.
3. Koosseis ja ametiaeg
Riigisisese kasutajarühma moodustavad eesistuja, sekretär ja liikmed.
Riigisisese kasutajarühma eesistuja on üldreeglina T2Si nõukogu täisliige või vaatlejaliige. Tavaliselt on selles ametis
asjaomase riigi keskpanga vanemametnik. Kui asjaomane riigi keskpank ei esita ega nimeta riigisisese kasutajarühma
eesistujat, määratakse eesistuja T2Si nõukogu esimehe poolt, kelle ülesandeks on konsensuse leidmine peamiste turu
osaliste vahel antud riigis. Juhul kui eesistuja ei ole T2Si nõukogu liige, koordineerib T2Si nõukogu ja riigisisese
kasutajarühma vahelisi suhteid T2Si nõukogu liige, et tagada tihedad suhted T2Si nõukogu ja riigisisese kasutajarühma
vahel. Juhul kui ükski riigisisese kasutajarühma liige ei ole esindatud T2Si nõukogus, peab riigisisene kasutajarühm looma
tiheda koostöö T2Si nõukogu sekretäriga, et saada teateid T2Si arenduse kohta.
Riigisisese kasutajarühma sekretäri määrab euroala riikides vastava riigi keskpank, teistes riikides aga riigisisese kasutaja
rühma eesistuja, ja ta peaks soovitavalt olema riigi keskpangast. Sekretäri ülesandeks on osaleda T2Si projekti büroo poolt
riigisiseste kasutajarühmade ekspertide võrgustiku kaudu riigisiseste kasutajarühmade sekretäridele regulaarselt korraldata
vates teabetundides. T2Sis mitteosalevate turgude riigisiseste kasutajarühmade sekretärid võivad osaleda riigisiseste kasu
tajarühmade ekspertide võrgustiku kaudu.
Riigisisese kasutajarühma liikmeteks on asjaomased T2Si nõukogu liikmed ja vaatlejaliikmed (või nende poolt määratud ja
riigisisese kasutajarühma eesistuja poolt heakskiidetud kõrgetasemelised esindajad) ning isikud, kelle teadmised ja posit
sioon võimaldavad esindada kõiki kasutajate ja pakkujate liike riigisisesel turul, k.a sularahaeksperte. Riigisisese kasutaja
rühma liikmeteks võivad seega olla väärtpaberite keskdepositooriumid, maaklerid, pangad, investeerimispangad, varahal
durid, emitendid ja/või nende agendid, kesksed osapooled (CCP), börsid ja mitmepoolsed kauplemissüsteemid (MTF),
asjaomase riigi keskpank, seadusandlikud asutused ja pangaliidud.
Riigisiseste kasutajarühmade volitused lõpevad samaaegselt T2Si nõukogu volituste lõppemisega, st raamlepingu ja
vääringu lisamise lepingu asendamisel uue lepinguga ja/või raamlepingu ja vääringu lisamise lepingu lõpetamisel kõikide
allakirjutanud CSDde ja euroalaväliste keskpankade poolt.
4. Töökorraldus
Riigisisesed kasutajarühmad tegelevad ainult T2Siga seonduvate küsimustega. Riigisiseselt kasutajarühmalt oodatakse
aktuaalsete küsimuste osas aktiivset arupärimist T2Si projekti büroolt, samuti T2Si nõukogu sekretäri poolt taotletud
või riigisisese kasutajarühma enda poolt tõstatatud küsimuste osas riigisisese seisukoha õigeaegset esitamist. T2Si projekti
büroo annab riigisisestele kasutajarühmadele regulaarselt teavet T2Sis osalevate turgude kohta ja korraldab kohtumisi
riigisiseste kasutajarühmade sekretäridega riigisiseste kasutajarühmade ekspertide võrgustiku kaudu, et edendada riigisiseste
kasutajarühmade ja T2Si projekti büroo vahelist suhtlust.
Riigisisene kasutajarühm korraldab regulaarselt koosolekuid, võttes arvesse T2Si nõukogu koosolekute ajakava, et oleks
võimalik riigisisese T2Si nõukogu liikmetele nõu anda. T2Si nõukogu liikmetele ei ole need nõuanded siduvad. Riigisisene
kasutajarühm võib T2Si nõukogu sekretäri vahendusel esitada T2Si nõukogule kirjalikke päringuid ning küsida T2Si
nõukogu liikmelt tema seisukohta.
Riigisisese kasutajarühma sekretär edastab riigisisese kasutajarühma koosoleku päevakava ja arutusele tulevad dokumendid
vähemalt viis päeva enne koosolekut. Riigisisese kasutajarühma koosoleku kokkuvõte avaldatakse T2Si veebilehel ja
kohastel juhtudel asjaomase RKP veebilehel. Avaldamine peaks toimuma inglise keeles ja taotluse korral asjaomases
riigikeeles kolm nädalat pärast iga riigisisese kasutajarühma koosolekut.
Riigisisese kasutajarühma liikmete nimekiri avaldatakse T2Si kodulehel. Riigisisene kasutajarühm avaldab T2Si kodulehel
ka riigisisese kasutajarühma e-posti aadressi, et riikide turuosalised teaksid, kellega oma seisukohtade avaldamiseks ühen
dust võtta.
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