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SUUNISED

EUROOPA KESKPANK
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
17. september 2009,
millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste
kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta
(EKP/2009/21)
(2009/734/EÜ)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige
artikli 105 lõike 2 esimest ja neljandat taanet,

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

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu võttis vastu 26. aprilli
2007. aasta suunise EKP/2007/2 üleeuroopalise automa
tiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüs
teemi (TARGET2) kohta; (1) seda kohaldatakse TARGET2
suhtes, mida iseloomustab ühtne tehniline platvorm, nn
ühisplatvorm.

Otsust EKP/2007/2 tuleb muuta, a) võttes arvesse ühis
platvormi uuendust; b) et selgitada järelevaatamise asuko
hapõhimõtteid, mida eurodes teenuseid pakkuvad
asutused peavad järgima; c) et sisse viia erandid kahe
poolsete lepingute jaoks kõrvalsüsteemidega, kes avavad
maksemooduli kontod ja kelle suhtes ei saa kohaldada
panti või nõuete tasaarvestamist; d) et kajastada mitmeid
tehnilisi ja redaktsioonilisi parandusi ja selgitusi ja e) et
jätta välja TARGET2-le üleminekul kehtivuse kaotanud
sätted,

(1) ELT L 237, 8.9.2007, lk 1.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Suunist EKP/2007/2 muudetakse järgmiselt.

1) Artiklis 2 asendatakse kõrvalsüsteemi mõiste järgmisega:

„— „kõrvalsüsteem (ancillary system, AS)” – EMPs asutatud
üksuse poolt hallatav süsteem, mille üle teostab järele
valvet pädev ametiasutus ja mis järgib järelevaatamis
nõudeid eurodes teenuseid pakkuvate infrastruktuuride
asukoha kohta (vastavalt muudatustele, mis avaldatakse
EKP kodulehel) (*) ning milles vahetatakse ja/või reali
seeritakse makseid ja/või finantsinstrumente ning sellest
tulenevad rahalised kohustused arveldatakse TARGET2s
kooskõlas käesoleva suunisega ja kahepoolse lepinguga
kõrvalsüsteemi ja eurosüsteemi asjakohase keskpanga
vahel;

___________
(*) Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha
kohta on esitatud EKP kodulehel www.ecb.europa.eu aval
datud järgmistes väljaannetes: a) „Policy statement on euro
payment and settlements systems located outside the euro area”,
3. november 1998; b) „The Eurosystem’s policy line with regard
to consolidation in central counterparty clearing”, 27. september
2001; c) „The Eurosystem policy principles on the location and
operation of infrastructures settling in euro-denominated payment
transactions”, 19. juuli 2007, ja d) „The Eurosystem policy prin
ciples on the location and operation of infrastructures settling eurodenominated payment transactions: specification of „legally and
operationally located in the euro area” ”, 20. november 2008.”
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2) Artiklis 8 lisatakse järgmine lõige 4:

3.10.2009

a) II lisa artikli 4 lõike 1 punktides a ja b osutatud üksuste
registreerimine eurosüsteemi keskpanga poolt tuvastata
vate panga tunnuskoodide omanikena;

„4.
Erandina lõikest 3 peavad kahepoolsed lepingud osale
jaliidest kasutavate kõrvalsüsteemidega, kes arveldavad
makseid ainult oma klientide jaoks, olema kooskõlas järgmi
sega:

b) kaudne osalemine osaleva eurosüsteemi keskpanga kaudu
ja

a) II lisa, välja arvatud V jaotis, artikkel 36 ning VI ja VII
liide, ja

c) kõikide lõike 2 punktides a–c osutatud maksete arvelda
mine kohalikel kontodel.”

b) IV lisa artikkel 18.”

5) Suunise EKP/2007/2 II, III ja IV lisa muudetakse kooskõlas
käesoleva suunise lisaga.

3) Artikkel 13 jäetakse välja.

Artikkel 2

4) Artikkel 15 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 15
Ülemineku- ja muud sätted
1.
Kontode suhtes, mille osalev RKP on väljaspool makse
moodulit avanud krediidiasutuste ja kõrvalsüsteemide jaoks,
kohaldatakse selle osaleva RKP eeskirju, võttes arvesse käes
oleva suunise kohalikke kontosid käsitlevaid sätteid ja EKP
nõukogu otsuseid. Kontode suhtes, mille osalev RKP on
väljaspool maksemoodulit avanud muudele üksustele kui
krediidiasutused ja kõrvalsüsteemid, kohaldatakse selle
osaleva RKP eeskirju.
2.
Üleminekuperioodil võib iga eurosüsteemi keskpank
jätkata maksete arveldamist ja muude tehingute arveldamist
oma kohalikel kontodel, sealhulgas
a) krediidiasutuste-vahelised maksed;
b) krediidiasutuste ja tugisüsteemide vahelised maksed ja
c) eurosüsteemi avaturutehingutega seotud maksed.
3.
Üleminekuperioodi lõppemisel lõpetatakse järgmised
tegevused:

Jõustumine
1.

Käesolev suunis jõustub 22. septembril 2009.

2.
Artikli 1 lõiget 1 ja käesoleva suunise lisa punkti 1
alapunkti 1 punkti a, punkti 1 alapunkti 2 ja punkti 2 kohal
datakse alates 23. oktoobrist 2009.
3.
Käesoleva suunise muid sätteid kohaldatakse alates
23. novembrist 2009.
Artikkel 3
Adressaadid ja rakendusmeetmed
1.
Käesolevat suunist kohaldatakse kõikide eurosüsteemi
keskpankade suhtes.
2.
Euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad edas
tavad EKP-le hiljemalt 9. oktoobriks 2009 meetmete kava käes
oleva suunise järgimiseks.

Frankfurt Maini ääres, 17. september 2009
EKP nõukogu nimel
EKP president
Jean-Claude TRICHET
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LISA
1. Otsuse EKP/2007/2 II lisa muudetakse järgmiselt
1) Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:
a) Kõrvalsüsteemi mõiste asendatakse järgmisega:
„— „kõrvalsüsteem (ancillary system, AS)” – Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asutatud üksuse poolt hallatav
süsteem, mille üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus ja mis järgib järelevaatamisnõudeid eurodes
teenuseid pakkuvate infrastruktuuride asukoha kohta (vastavalt muudatustele, mis avaldatakse EKP kodu
lehel) (*) ning milles vahetatakse ja/või realiseeritakse makseid ja/või finantsinstrumente ning sellest tule
nevad rahalised kohustused arveldatakse TARGET2s kooskõlas suunisega EKP/2007/2 ja kahepoolse
lepinguga kõrvalsüsteemi ja asjakohase keskpanga vahel;

___________

(*) Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha kohta on esitatud EKP kodulehel
www.ecb.europa.eu avaldatud järgmistes väljaannetes: a) „Policy statement on euro payment and settlements
systems located outside the euro area”, 3. november 1998; b) „The Eurosystem’s policy line with regard to
consolidation in central counterparty clearing”, 27. september 2001; c) „The Eurosystem policy principles
on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions”,
19. juuli 2007; ja d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures
settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the
euro area”, 20. november 2008.”

b) Mõiste „TARGET2 talitlushäire (technical malfunction of TARGET2)” asendatakse järgmisega:
„— „TARGET2 talitlushäire (technical malfunction of TARGET2)” – mis tahes raskused, vead või rikked
TARGET2-[keskpank/riik] poolt kasutatavas tehnilises infrastruktuuris ja/või arvutisüsteemides või mis
tahes muud ilmingud, mis välistavad TARGET2-[keskpank/riik] maksejuhiste töötlemise ja täitmise.”
2) Artikli 4 lõike 2 punkt d asendatakse järgmisega:
„d) kõrvalsüsteeme haldavad ja selles pädevuses tegutsevad üksused ja”.
3) Artiklit 9 muudetakse järgmiselt.
a) Lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.

Kui osaleja ei ole soovinud teisiti, avaldatakse panga tunnuskoodid TARGET2 kataloogis.”

b) Lisatakse järgmine lõige 5:
„5.
Osalejad nõustuvad, et [keskpank] ja teised keskpangad võivad avaldada osalejate nimed ja panga
tunnuskoodid. Lisaks võib avaldada osaleja juures registreeritud kaudsete osalejate nimed ja panga tunnus
koodid ning osalejad tagavad, et kaudsed osalejad on selle avaldamisega nõustunud.”
4) Artikli 12 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
[Keskpank] avab ja peab iga osaleja jaoks vähemalt ühe maksemooduli konto. Kui arveldava pangana
tegutsev osaleja seda taotleb, avab [keskpank] TARGET2-[keskpank/riik] ühe või enam allkontot, mida kasutatakse
likviidsuse eraldamiseks.”
5) Lisatakse järgmine artikli 14 lõige 3:
„3.
Ühisplatvormis fikseeritakse maksejuhise töötlemise aeg selle saamise aja ja maksejuhise vastuvõtmise aja
alusel”.
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6) Artikkel 15 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 15
Prioriteedid
1.

Makse algataja määrab iga maksekorralduse prioriteedi järgmiselt:

a) tavaline maksejuhis (prioriteet 2);
b) kiirmaksejuhis (prioriteet 1) või
c) erakorraline kiirmaksejuhis (prioriteet 0);
Kui maksejuhise prioriteet ei ole märgitud, käsitletakse seda tavalise maksejuhisena.
2.

Erakorralisi kiirmaksejuhiseid võivad määrata ainult:

a) keskpangad ja
b) osalejad, maksete puhul CLS International Banki pangale ja pangast ja likviidsuse ülekandmisega tugisüstee
midele kõrvalsüsteemiliidest kasutades.
Kõik kõrvalsüsteemi poolt kõrvalsüsteemiliidese kaudu esitatud maksekorraldused osaleja maksemooduli konto
debiteerimiseks või krediteerimiseks loetakse erakorralisteks kiirmaksejuhisteks.
3.

Teabe- ja kontrollimooduli kaudu esitatud likviidsuse ülekandmise juhised on kiirmaksejuhised.

4.
Maksja võib muuta tavaliste ja kiirmaksete prioriteete ICMi kaudu ning see jõustub viivitamata. Erakorralise
kiirmakse prioriteeti ei saa muuta.”
7) Artikli 17 lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5.
Pärast reserveerimisnõude saamist kontrollib [keskpank], kas likviidsus osaleja maksemooduli kontol on
reserveerimiseks piisav. Kui likviidsus ei ole piisav, reserveeritakse ainult maksemooduli kontol olev vaba
likviidsus. Ülejäänud likviidsus reserveeritakse siis, kui tekib täiendav likviidsus.”
8) Lisatakse järgmine artikkel 17a:
„Artikkel 17a
Likviidsuse reserveerimise ja eraldamise püsikorraldused
1.
Osalejad võivad reserveerida likviidsust ettemääratud summas erakorralisteks kiirmaksejuhisteks või kiirmak
sejuhisteks teabe- ja kontrollimooduli kaudu. Selline püsikorraldus või muudatus püsikorralduses jõustub järgmisel
tööpäeval.
2.
Osalejad võivad teabe- ja kontrollimooduli kaudu reserveerida likviidsust ettemääratud summas kõrvalsüs
teemi jaoks. Selline püsikorraldus või muudatus püsikorralduses jõustub järgmisel tööpäeval. Kõrvalsüsteemi
vastava taotluse korral loetakse, et likviidsuse eraldamise juhise [keskpangale] on tema nimel andnud osaleja.”
9) Artikkel 21 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 21
Järjekorras olevate maksejuhiste arveldamine ja tagasilükkamine
1.
Maksejuhised, mida ei arveldata viivitamata sisendkontrolli käigus, pannakse järjekordadesse vastavalt juhise
andnud osaleja poolt artikli 15 kohaselt määratud prioriteetidele.
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2.
Järjekorras olevate maksejuhiste arveldamise optimeerimiseks võib [keskpank] kasutada I liites kirjeldatud
optimeerimismenetlust.
3.
Teabe- ja kontrollimooduli kaudu võib maksja muuta maksejuhiste kohta järjekorras (s.t neid ümber järjes
tada), v.a erakorraliste kiirmaksejuhiste puhul. Maksejuhiseid võib liites V osutatud arveldusperioodi kestel igal ajal
viivitamata viia kas vastava järjekorra ette või lõppu.
4.
Maksja taotlusel võivad [keskpank] või, agregeeritud likviidsuse (AL) rühma puhul, AL rühma halduri
keskpank otsustada muuta erakorralise kiirmaksejuhise kohta järjekorras (v.a erakorralised maksejuhised arveldus
kordades nr 5 ja 6), kui see muutus ei mõjuta kõrvalsüsteemi sujuvat arveldamist TARGET2s või ei tekita muul
viisil süsteemiriski.
5.
Piisava likviidsuse puudumise korral lükatakse ICMis algatatud likviidsuse ülekandmise juhised viivitamata
tagasi. Teised maksejuhised tuleb tagasi lükata neid arveldamata, kui neid ei ole võimalik V liites vastava sõnu
miliigi jaoks määratud ajahetkel arveldada, nagu see on määratletud V liites.”
10) Artikli 24 lõige 7 asendatakse järgmisega:
„7.
Artikli 25 lõigetes 4 ja 5 sätestatud loa andmise kord AL režiimi kasutamiseks kehtib mutatis mutandis loa
andmisele CAI režiimi kasutamiseks. CAI rühma haldur ei esita teostatud CAI režiimi lepingut haldavale RKP-le.”
11) Artikli 37 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmistega:
„2.
[Keskpank] külmutab osaleja allkontol oleva jäägi kõrvalsüsteemi teate korral (teade „Töötsükli algus”).
Seejärel suurendab või vähendab [keskpank] kohastel juhtudel külmutatud jääki, krediteerides või debiteerides
süsteemidevahelised maksed allkontol või krediteerides allkontol likviidsuse ülekande. Külmutamine lõpeb kõrval
süsteemi teate korral (teade „Töötsükli lõpp”)
3.
Kinnitusega osaleja allkonto jäägi külmutamise kohta garanteerib [keskpank] kõrvalsüsteemi makse teosta
mise kindla jäägi ulatuses. Kinnitusega külmutatud jäägi suurendamise või vähendamise kohta, krediteerides või
debiteerides süsteemidevahelise arvelduse makseid allkontodel või krediteerides allkontol likviidsuse ülekande,
suureneb või väheneb automaatselt ka makse teostamise summa garantii. Ilma et see mõjutaks eespool osutatud
garantii suurenemist või vähenemist, on garantii tagasivõtmatu, tingimusteta ja kuulub tasumisele esimesel nõud
misel. Juhul kui [keskpank] ei ole kõrvalsüsteemi keskpank, loetakse eespool osutatud garantii kõrvalsüsteemi
keskpangale andmise juhis antuks [keskpangale].”
12) I liidet muudetakse järgmiselt
a) Punkti 2 muudetakse järgmiselt.
i) Tabel alapunktis 1 asendatakse järgmisega:

„Sõnumiliik

Kasutus

Kirjeldus

MT 103

Kohustuslik

Kliendi makse

MT 103+

Kohustuslik

Kliendi makse automaatseks töötlemiseks

MT 202

Kohustuslik

Pankadevaheline makse

MT 202COV

Kohustuslik

„Cover”-maksed

MT 204

Valikuline

Otsedebiteerimismakse

MT 011

Valikuline

Kättesaamise teade

MT 012

Valikuline

Teade saatjale

MT 019

Kohustuslik

Tagasilükkamise teade

MT 900

Valikuline

Debiteerimise kinnitus

MT 910

Valikuline

Krediteerimise kinnitus

MT 940/950

Valikuline

Kontoväljavõte”
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ii) Lisatakse järgmine alapunkt 5:
„5) MT 202COV teadet kasutatakse, et arveldada „cover” maksed, s.t maksed, mida korrespondentpangad
arveldavad krediidiülekande teadete alusel, mis esitatakse kliendi pangale muul otsesemal viisil. MT
202COVs sisalduvaid kliendi andmeid ei esitata ICMis.”
b) Punkti 8 muudetakse järgmiselt.
i) Alapunkti 4 alajaotus b asendatakse järgmisega:
„b) kasutajalt-rakendusele-režiim (user-to-application mode, U2A)
U2A võimaldab osaleja ja ICMi otsesuhtlust. Teave kuvatakse personaalarvutis (SWIFT Alliance Web
Stationis või muus liideses, mida SWIFT võib nõuda) töötavas veebilehitsejas. U2A juurdepääsuks peab
arvutisüsteem võimaldama küpsiseid ja JavaScripti. Lähemad üksikasjad on esitatud ISMi kasutusju
hendis.”
ii) Alapunkt 5 asendatakse järgmisega:
„5) Igal osalejal peab olema vähemalt üks SWIFT Alliance WebStationi või muu liides, mida SWIFT võib
nõuda, et saada U2A kaudu juurdepääs ISMi.”
13) II liidet muudetakse järgmiselt
Punkt 2 asendatakse järgmisega:
„2. Hüvitisepakkumiste tingimused
a) Maksja võib esitada halduskulu ja intressi hüvitamise nõude, kui TARGET2 talitlushäire tõttu ei arveldatud
maksejuhist selle vastuvõtmise tööpäeval.
b) Makse saaja võib esitada halduskulu hüvitamise nõude, kui ta ei saanud TARGET2 talitlushäire tõttu
makset, mille ta pidi saama konkreetsel tööpäeval. Makse saaja võib järgmistel juhtudel esitada ka intressi
hüvitamise nõude:
i) laenamise püsivõimalusega osalejad: kui makse saaja pidi TARGET2 talitlushäire tõttu kasutama laena
mise püsivõimalust; ja/või
ii) kõik osalejad: refinantseerimiseks oli tehniliselt võimatu kasutada rahaturgu või selline refinantseerimine
oli võimatu muudel objektiivsetel mõistlikel põhjustel.”
14) III liidet muudetakse järgmiselt
Mitte-EMP TARGET2 osalejate õiguskeskkonna tingimustes asendatakse punkt 3.6.a järgmisega:
„3.6.a. Õiguste või hoiuste loovutamine tagatise andmiseks, pant, tagasiostutehing ja/või garantii
Loovutamine tagatise eesmärgil on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtiv ja täitmisele pööratav. Eelkõige
on kehtiv ja täitmisele pööratav pant või tagasiost vastavalt [kokkulepe keskpangaga] [jurisdiktsiooni]
õiguse kohaselt.”
15) IV liidet muudetakse järgmiselt
Punkti 1 alapunkt b asendatakse järgmisega:
„b) Kõik käesolevas liites olevad viited konkreetsetele ajahetkedele tähendavad Euroopa Keskpanga aega, s.t KeskEuroopa aega (CET (*)).

___________
(*) CET võtab arvesse üleminekut Kesk-Euroopa suveajale.”
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16) V liide asendatakse järgmisega:

„V liide
TÖÖKORRALDUSE AJAKAVA
1. TARGET2 töötab kõikidel päevadel, v.a laupäevad, pühapäevad, 1. jaanuar, suur reede või teine ülestõusmis
püha (vastavalt EKP asukoha kalendrile), 1. mai (kevadpüha), esimene ja teine jõulupüha.

2. Süsteemi viiteaeg on EKP asukoha kohalik aeg, s.t CET.

3. Jooksev tööpäev avaneb eelmise tööpäeva õhtul ning järgitakse järgmist ajakava:

Kellaaeg

Kirjeldus

6.45–7.00

Arvelduspäeva ettevalmistus (*)

7.00–18.00

Arveldusperiood

17.00

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

18.00

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

18.00–18.45 (**)

Päevalõputöötlemine

18.15 (**)

Üldine püsivõimaluste kasutamise lõpp

(vahetult pärast) 18.30 (***)

Keskpankade
juurdepääs
ajakohastamiseks

18.45–19.30 (***)

Järgmise arvelduspäeva ettevalmistus

19.00 (***)–19.30 (**)

Likviidsuse liikumine maksemooduli kontol

19.30 (***)

Tööperioodi alguse teade, püsikorralduste arveldamine likviidsuse kandmiseks
maksemooduli kontolt allkontodele/peegelduvatele kontodele (kõrvalsüstee
midega seotud arveldamine)

19.30 (***)–22.00

Täiendava likviidsuse ülekandmine ICMi kaudu enne kõrvalsüsteemi töötsükli
alustamise teadet; kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult seoses kõrval
süsteemi arvelduskorraga nr 6)

22.00–1.00

Tehnilise hoolduse periood

1.00–6.45

Kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult seoses kõrvalsüsteemi arveldus
korraga nr 6)

andmetele

raamatupidamissüsteemide

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

4. ICMi kaudu saab likviidsusülekandeid teha alates kella 19.30 (1) kuni järgmise päeva kella 18.00, v.a tehnilise
hoolduse perioodil 22.00–1.00.

5. Tööaega võib muuta juhul, kui kasutatakse talitluspidevuse meetmeid kooskõlas IV liite punktiga 5.

___________
(1) Kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel tööpäeval algab periood 15 minutit hiljem.”
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2. Suunise EKP/2007/2 III lisa muudetakse järgmiselt.
Punkti 2 alapunkt e asendatakse järgmisega:
„e) punktides a ja b nimetamata asutused, kes haldavad kõrvalsüsteeme või tegutsevad selles pädevuses, kui neile
päevasiseste laenude andmise kava on esitatud eelnevalt EKP nõukogule, kes on selle heaks kiitnud.”
3. Suunise EKP/2009/2 IV lisa muudetakse järgmiselt.
1) Punkti 11 alapunkt 5 asendatakse järgmisega:
„5) Arveldavatel pankadel ja kõrvalsüsteemidel on ICMi kaudu juurdepääs teabele. Kõrvalsüsteemidele teatatakse
arvelduse teostumisest või ebaõnnestumisest valitud eelistuse – ühekordne või üldine teade – põhjal. Vastava
taotluse korral teatatakse arveldavatele pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või MT 910 sõnumiga.”
2) Lõike 14 punkti 7 alapunkt c asendatakse järgmisega:
„c) SWIFTi sõnumis MT 202 sisalduvad korraldused, mida võib esitada ainult arvelduskorra nr 6 tööperioodi kestel
ning ainult päevase töötlemise ajal. Need korraldused arveldatakse viivitamata.”
3) Punkti 14 alapunkt 9 asendatakse järgmisega:
„9) Arvelduskorra nr 6 kohaselt külmutatakse allkontodele eraldatud likviidsus kõrvalsüsteemi töötlemistsükli ajaks
(mis algab teatega „Töötsükli algus” ja lõpeb teatega „Töötsükli lõpp”; mõlemad saadab kõrvalsüsteem) ja
vabastatakse pärast seda. Töötsükli ajal võib külmutatud jääki muuta süsteemidevahelise arvelduse tulemusena
või juhul, kui arveldav pank kannab likviidsuse üle oma maksemooduli kontolt. Kõrvalsüsteemi keskpank teatab
kõrvalsüsteemile likviidsuse vähenemisest või suurenemisest allkontol süsteemidevahelise arvelduse maksete
tulemusena. Kõrvalsüsteemi taotluse korral teatab kõrvalsüsteemi keskpank ka likviidsuse suurenemisest
allkontol arveldava panga poolt likviidsuse ülekandmise tulemusel.”
4) Punkti 14 alapunkt 12 asendatakse järgmisega:
„12) Süsteemidevahelise arvelduse kahe liidesühendusega kõrvalsüsteemi vahel saab algatada ainult see kõrvalsüs
teem (või selle kõrvalsüsteemi keskpank tema nimel), kelle osaleja allkontot debiteeritakse. Maksekorraldus
arveldatakse, debiteerides maksekorraldusel osutatud summa maksekorralduse algatanud kõrvalsüsteemi osaleja
allkontol ja krediteerides teise kõrvalsüsteemi osaleja allkontot.
Maksekorralduse algatanud kõrvalsüsteemi ja teist kõrvalsüsteemi teavitatakse arvelduse lõpuleviimisest.
Vastava taotluse korral teatatakse arveldavatele pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või MT
910 sõnumiga.”
5) Punkti 14 alapunkt 13 asendatakse järgmisega:
„13) Süsteemidevahelise arvelduse liidesühendusega kõrvalsüsteemilt integreeritud mudelit kasutavale kõrvalsüstee
mile saab algatada liidesühendusega kõrvalsüsteem (või selle kõrvalsüsteemi keskpank tema nimel). Makse
korraldus arveldatakse, debiteerides maksekorraldusel osutatud summa liidesühendusega kõrvalsüsteemi osaleja
allkontol ja krediteerides integreeritud mudelit kasutava kõrvalsüsteemi peegelduvat kontot. Maksekorraldust ei
saa algatada integreeritud mudelit kasutav kõrvalsüsteem, kelle peegelduvat kontot krediteeritakse.
Maksekorralduse algatanud kõrvalsüsteemi ja teist kõrvalsüsteemi teavitatakse arvelduse lõpuleviimisest.
Vastava taotluse korral teatatakse arveldavatele pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või MT
910 sõnumiga.”
6) Punkti 14 alapunkt 17 asendatakse järgmisega:
„17) Süsteemidevahelise arvelduse kahe integreeritud mudelit kasutava kõrvalsüsteemi vahel saab algatada ainult see
kõrvalsüsteem (või selle kõrvalsüsteemi keskpank tema nimel), kelle peegelduvat kontot debiteeritakse. Makse
korraldus arveldatakse, debiteerides maksekorraldusel osutatud summa maksekorralduse algatanud kõrvalsüs
teemi poolt kasutataval peegelduval kontol ja krediteerides teise kõrvalsüsteemi poolt kasutatavat peegelduvat
kontot. Makset ei saa algatada kõrvalsüsteem, kelle peegelduvat kontot krediteeritakse.
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Maksekorralduse algatanud kõrvalsüsteemi ja teist kõrvalsüsteemi teavitatakse arvelduse lõpuleviimisest.
Vastava taotluse korral teatatakse arveldavatele pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või MT
910 sõnumiga.”
7) Punkti 14 alapunkt 18 asendatakse järgmisega:
„18) Süsteemidevahelise arvelduse integreeritud mudelit kasutavalt kõrvalsüsteemilt liidesühendusega kõrvalsüstee
mile saab algatada integreeritud mudelit kasutav kõrvalsüsteem (või selle kõrvalsüsteemi keskpank tema
nimel). Maksekorraldus arveldatakse, debiteerides maksekorraldusel osutatud summa integreeritud mudelit
kasutava kõrvalsüsteemi osaleja peegelduvat kontot ja krediteerides teise kõrvalsüsteemi osaleja allkontot.
Maksekorraldust ei saa algatada liidesühendusega kõrvalsüsteem, kelle osaleja allkontot krediteeritakse.
Maksekorralduse algatanud kõrvalsüsteemi ja teist kõrvalsüsteemi teavitatakse arvelduse lõpuleviimisest.
Vastava taotluse korral teatatakse arveldavatele pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või MT
910 sõnumiga.”
8) Punkti 15 alapunkt 3 asendatakse järgmisega:
„3) Arveldusperiood („kuni”) võimaldab määrata kõrvalsüsteemi arvelduseks piiratud ajavahemiku, et mitte takis
tada või viivitada teisi kõrvalsüsteemidega seotud või TARGET2 tehingute arveldusi. Kui „kuni” ajahetke
saabumiseni või määratud arveldusperioodi jooksul on maksekorraldused veel arveldamata, lükatakse need
tagasi või, arvelduskordade nr 4 ja 5 puhul, kasutatakse tagatissumma mehhanismi. Arveldusperioodi
(„kuni”) võib määrata arvelduskordadele nr 1–5.”
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