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EUROOPA KESKPANK

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
3. august 2006,
millega muudetakse suunist EKP/2005/16 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta
(EKP/2006/11)
(2006/562/EÜ)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige
selle artikli 105 lõike 2 esimest ja neljandat taanet ning Euroopa
Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikleid
3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 ja 22,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Suunist EKP/2005/16 muudetakse järgmiselt.

1. Artiklis 1 lisatakse järgmised mõisted:
ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Asutamislepingu artikli 105 lõike 2 neljas taane ja põhikirja artikli 3.1 neljas taane sätestavad, et maksesüsteemide tõrgeteta toimimisele kaasa aitamine on üks
Euroopa Keskpankade Süsteemi põhiülesandeid.

Põhikirja artikkel 22 sätestab, et Euroopa Keskpank (EKP)
ja riikide keskpangad (RKPd) võivad anda vahendeid
tõhusate ja usaldusväärsete arveldus- ja maksesüsteemide
tagamiseks ühenduse piires ja teiste riikidega.

Lisaks sidussüsteemile ja kahepoolsele liitele tuleb
TARGETiga liitumiseks pakkuda ka kolmas liitumise
vorm, mis arvestaks üleminekut tulevasele TARGET2-le.
RKP, kellel puudub oma reaalajaline brutoarveldussüsteem, peaks saama praeguse TARGETi infrastruktuuriga
liituda kaugosalejana muu RKP reaalajalises brutoarveldussüsteemis.

“— kaugosalev RKP – RKP, kellel puudub oma reaalajaline
brutoarveldussüsteem, kuid kes on kaugosaleja muu
RKP reaalajalises brutoarveldussüsteemis kooskõlas
artikli 2 lõike 3 sätetega,

— kaugosaluse asukoha RKP – RKP, kes võimaldab kaugosalevale RKP-le juurdepääsu oma reaalajalisele brutoarveldussüsteemile kooskõlas artikli 2 lõikega 3,”.

2. Lisatakse järgmine artikli 2 lõige 3:

“3.
Kaugosaleva RKP ning tema liikmesriigi krediidiasutuste ja muude üksuste kaugosalemise korral kaugosaluse
asukoha RKP reaalajalises brutoarveldussüsteemis kooskõlas
selle reaalajalise brutoarveldussüsteemi reeglitega kohaldatakse järgmisi täiendavaid erisätteid:

— kaugosaluse asukoha RKP annab kaugosalevale RKP-le
piiramatu ja tagatiseta laenu,
(4)

30. detsembri 2005. aasta suunist EKP/2005/16 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste
kiirülekandesüsteemi kohta (TARGET) (1) tuleb muuta ja
lisada kaugosalust reguleerivad erisätted,

(1) ELT L 18, 23.1.2006, lk 1.

— kaugosaluse asukoha RKP ja kaugosalev RKP võivad
kokku leppida tingimustes, mis täiendavad kaugosaluse
asukoha RKP reaalajalise brutoarveldussüsteemi reegleid,
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— kaugosalev RKP annab oma liikmesriigis asuvatele üksustele, kes osalevad kaugosaluse asukoha RKP reaalajalises
brutoarveldussüsteemis, päevasisest laenu kooskõlas
artikli 3 lõikega f,
— maksed, mis tehakse kaugosaleva RKP liikmesriigis
asuvate üksuste vahel ning nende üksuste ja kaugosaluse
asukoha RKP reaalajalise brutoarveldussüsteemi muude
liikmete vahel, loetakse riigisisesteks makseteks hinnakujunduse ja muude asjakohaste aspektide jaoks; maksed
kaugosaleva RKP liikmesriigis asuvate üksuste ja reaalajalises brutoarveldussüsteemis, mis ei ole kaugosaluse
asukoha RKP reaalajaline brutoarveldussüsteem, osalejate
vahel loetakse samal eesmärgil piiriülesteks,
— kaugosalev RKP võib määrata oma esindajad artikli 7
lõikes 2 osutatud organitesse või ametisse määrata
isiku(d) artikli 7 lõikes 3 määratletud ülesannete täitmiseks.”
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Artikkel 2
Lõppsätted
1.
Käesolev suunis on adresseeritud osalevate liikmesriikide
keskpankadele.
2.
Käesolev suunis jõustub 15. augustil 2006. Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Frankfurt Maini ääres, 3. august 2006

EKP nõukogu nimel
EKP president
Jean-Claude TRICHET

