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SUUNTAVIIVAT

EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 17 päivänä syyskuuta 2009,
Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2)
annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta
(EKP/2009/21)
(2009/734/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 105 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja neljännen
luetelmakohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1, 17, 18 ja
22 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto antoi 26 päivänä
huhtikuuta 2007 suuntaviivat EKP/2007/2 Euroopan laa
juisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujär
jestelmästä (TARGET2) (1); suuntaviivoissa säädetään
TARGET2-järjestelmästä, jonka tunnusomainen piirre on
yksi yhteinen tekninen laitealusta eli niin kutsuttu yhtei
nen jaettava laitealusta (Single Shared Platform, SSP).
Suuntaviivoihin EKP/2007/2 on tarpeen tehdä muutoksia
a) yhteisen jaettavan laitealustan uuden version käyttöö
noton vuoksi, b) niiden valvontaa ja sijaintipaikkaa kos
kevien periaatteiden selventämiseksi, joita euromääräisiä
palveluja tarjoavien yhteisöjen on noudatettava, c) jotta
voidaan ottaa käyttöön liitännäisjärjestelmien sellaisiin
kahdenvälisiin järjestelyihin sovellettava poikkeus, joilla
avataan maksumoduulitilejä ja joista ei voida ottaa pant
tia tai esittää kuittausvaatimuksia, d) kuvaamaan useita
muita teknisiä ja toimituksellisia parannuksia ja selven
nyksiä ja e) niiden TARGET2-järjestelmään siirtymistä
koskevien säännösten kumoamiseksi, joita ei enää sovel
leta,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Muutetaan suuntaviivoja EKP/2007/2 seuraavasti:
(1) EUVL L 237, 8.9.2007, s. 1.

1) Korvataan 2 artiklassa oleva ”liitännäisjärjestelmän” mää
ritelmä seuraavasti:

”— ’liitännäisjärjestelmällä’ järjestelmää, jota hoitaa ETA:ssa
perustettu, toimivaltaisen viranomaisen valvoma ja eu
romääräisiä palveluja tarjoavien infrastruktuurien val
vonnassa sovellettavien sijaintipaikkavaatimusten mukai
nen yhteisö, siten kuin nämä vaatimukset ovat kulloin
kin voimassa ja julkaistuina EKP:n verkkosivuilla (*) ja
jossa maksuja ja/tai rahoitusinstrumentteja vaihdetaan
ja/tai selvitetään ja syntyneet rahamääräiset velvoitteet
suoritetaan TARGET2-järjestelmässä näiden suuntavii
vojen sekä liitännäisjärjestelmän ja asianomaisen euro
järjestelmän keskuspankin kahdenvälisen järjestelyn mu
kaisesti;

___________
(*) Eurojärjestelmän nykyinen infrastruktuurien sijaintia koskeva
politiikka on esitetty seuraavissa lausumissa, jotka ovat
kaikki saatavissa EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu:
a) poliittinen julkilausuma euroalueen ulkopuolella sijaitse
vista euromääräisiä tapahtumia käsittelevistä maksu- ja sel
vitysjärjestelmistä (Policy statement on euro payment and sett
lement systems located outside the euro area), 3 päivänä marras
kuuta 1998, b) keskusvastapuoliselvityksen yhtenäistämistä
koskeva eurojärjestelmän politiikkalinjaus (The Eurosystem’s
policy line with regard to consolidation in central counterparty
clearing), 27 päivänä syyskuuta 2001, c) euromääräisiä mak
sutapahtumia suorittavien infrastruktuurien sijaintia ja toi
mintaa koskevat eurojärjestelmän poliittiset periaatteet (The
Eurosystem policy principles on the location and operation of
infrastructures settling in euro-denominated payment transactions),
19 päivänä heinäkuuta 2007 ja d) euromääräisiä maksuta
pahtumia suorittavien infrastruktuurien sijaintia ja toimintaa
koskevat eurojärjestelmän poliittiset periaatteet: käsitteen ’oi
keudellisesti ja toiminnallisesti euroalueella sijaitseva’ täs
mentäminen (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 päivänä marraskuuta 2008.”;
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2) Lisätään 8 artiklan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Edellä olevasta 3 kohdasta poiketen kahdenvälisissä
järjestelyissä, joita tehdään sellaisten osallistujaliittymää käyt
tävien liitännäisjärjestelmien, jotka suorittavat ainoastaan asi
akkaidensa maksuja, on noudatettava
a) liitettä II, lukuun ottamatta V osastoa, 36 artiklaa sekä
lisäyksiä VI ja VII, ja
b) liitteessä IV olevaa 18 artiklaa.”
3) Poistetaan 13 artikla.
4) Korvataan 15 artikla seuraavasti:
”15 artikla

3.10.2009

liitteessä II olevan 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitetut yhteisöt;
b) epäsuora osallistuminen eurojärjestelmän keskuspankin
kanssa; ja
c) kaikkien 2 kohdan a–c alakohdassa mainittujen maksujen
suorittaminen kotitileillä.”
5) Suuntaviivojen EKP/2007/2 liitteitä II, III ja IV muutetaan
näiden suuntaviivojen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Voimaantulo
1.
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 22 päivänä syyskuuta
2009.

Erinäiset säännökset ja siirtymäsäännökset
1.
Euron käyttöön ottaneen kansallisen keskuspankin
PM:n ulkopuolella luottolaitoksille tai liitännäisjärjestelmille
avaamiin tileihin sovelletaan kyseisen euron käyttöön otta
neen kansallisen keskuspankin sääntöjä, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta näiden suuntaviivojen kotitilejä koskevien sään
nösten ja EKP:n neuvoston muiden päätösten soveltamista.
Euron käyttöön ottaneen kansallisen keskuspankin PM:n ul
kopuolella muille yhteisöille kuin luottolaitoksille ja liitän
näisjärjestelmille avaamiin tileihin sovelletaan tällaisen euron
käyttöön ottaneen kansallisen keskuspankin sääntöjä.
2.
Jokainen eurojärjestelmän keskuspankki voi siirtymä
kautensa aikana edelleenkin suorittaa maksuja ja muita trans
aktioita kotitileillään, mukaan lukien seuraavat:
a) luottolaitosten väliset maksut;
b) luottolaitosten ja liitännäisjärjestelmien väliset maksut; ja
c) eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin liittyvät mak
sut.
3.

Siirtymäkauden päättyessä lakkaavat seuraavat:

a) kirjaaminen tavoitettavan pankkitunnuksen haltijaksi eu
rojärjestelmän keskuspankin toimesta, kun kyseessä ovat

2.
Näiden suuntaviivojen 1 artiklan 1 kohtaa sekä liitteessä
olevien 1 kohdan 1 alakohdan a alakohtaa, 1 kohdan 2 ala
kohtaa ja 2 kohtaa sovelletaan 23 päivästä lokakuuta 2009.
3.
Näiden suuntaviivojen muita
23 päivästä marraskuuta 2009.

säännöksiä sovelletaan

3 artikla
Adressaatit ja täytäntöönpanotoimenpiteet
1.
Näitä suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin eurojärjestelmän
keskuspankkeihin.
2.
Euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansalliset kes
kuspankit ilmoittavat 9 päivään lokakuuta 2009 mennessä
EKP:lle toimenpiteet, joita ne aikovat toteuttaa näiden suuntavii
vojen noudattamiseksi.

Annettu Frankfurt am Mainissa 17 päivänä syyskuuta 2009.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET
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LIITE
1. Muutetaan suuntaviivojen EKP/2007/2 liitettä II seuraavasti:
1) Muutetaan 1 artiklaa seuraavasti:
a) Korvataan ”liitännäisjärjestelmän” määritelmä seuraavasti:
”— ’liitännäisjärjestelmällä’ järjestelmää, jota hoitaa Euroopan talousalueella (ETA) perustettu, toimivaltaisen
viranomaisen valvoma ja euromääräisiä palveluja tarjoavien infrastruktuurien valvonnassa sovellettavien
sijaintipaikkavaatimusten mukainen yhteisö, siten kuin nämä vaatimukset kulloinkin ovat voimassa ja
julkaistuina EKP:n verkkosivuilla (*), ja jossa maksuja ja/tai rahoitusinstrumentteja vaihdetaan ja/tai selvi
tetään ja syntyneet rahamääräiset velvoitteet suoritetaan TARGET2-järjestelmässä suuntaviivojen
EKP/2007/2 sekä liitännäisjärjestelmän ja asianomaisen eurojärjestelmän keskuspankin kahdenvälisen jär
jestelyn mukaisesti;”.

___________

(*) Eurojärjestelmän nykyinen infrastruktuurien sijaintia koskeva politiikka on esitetty seuraavissa lausumissa,
jotka ovat kaikki saatavissa EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu: a) poliittinen julkilausuma euroalueen
ulkopuolella sijaitsevista euromääräisiä tapahtumia käsittelevistä maksu- ja selvitysjärjestelmistä (Policy
statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area), 3.11.1998,
b) keskusvastapuoliselvityksen yhtenäistämistä koskeva eurojärjestelmän politiikkalinjaus (The Eurosystem’s
policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing), 27.9.2001, c) euromääräisiä maksuta
pahtumia suorittavien infrastruktuurien sijaintia ja toimintaa koskevat eurojärjestelmän poliittiset periaat
teet (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated
payment transactions), 19.7.2007 ja d) euromääräisiä maksutapahtumia suorittavien infrastruktuurien sijain
tia ja toimintaa koskevat eurojärjestelmän poliittiset periaatteet: käsitteen ”oikeudellisesti ja toiminnallisesti
euroalueella sijaitseva” täsmentäminen (The Eurosystem policy principles on the location and operation of inf
rastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ”legally and operationally located in the
euro area”), 20.11.2008.
b) Korvataan ”TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön” määritelmä seuraavalla tekstillä:
”— ’TARGET2-järjestelmän teknisellä toimintahäiriöllä’ (technical malfunction of TARGET2) vaikeuksia, puutteita
tai vikoja TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän teknisessä infrastruktuurissa ja/tai
tietokonejärjestelmissä taikka mitä tahansa muuta tapahtumaa, jonka johdosta maksumääräysten käsittely
ja kirjaaminen samana päivänä TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmässä on
mahdotonta.”
2) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:
”d) liitännäisjärjestelmiä hoitavat yhteisöt, jotka toimivat tässä ominaisuudessa; ja”
3) Muutetaan 9 artiklaa seuraavasti:
Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2.

Osallistujan pankkitunnus/pankkitunnukset julkaistaan TARGET2-luettelossa, ellei osallistuja toisin pyydä.”

Lisätään 5 kohta seuraavasti:
”5.
Osallistujat hyväksyvät sen, että [lisää keskuspankin nimi] ja muut keskuspankit saavat julkaista osallis
tujien nimet ja pankkitunnukset. Lisäksi osallistujien rekisteröimien epäsuorien osallistujien nimet ja pankkitun
nukset saadaan julkaista, ja osallistujat varmistavat, että epäsuorat osallistujat ovat suostuneet julkaisemiseen.”
4) Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
[Lisää keskuspankin nimi] avaa jokaiselle osallistujalle vähintään yhden PM-tilin ja hoitaa sitä. [Lisää
keskuspankin nimi] avaa maksupankkina toimivan osallistujan pyynnöstä TARGET2-[lisää keskuspankin/maan
nimi]-osajärjestelmään yhden tai useampia alatilejä likviditeetin korvamerkitsemistä varten.”
5) Lisätään seuraava 14 artiklan 3 kohta:
”3.
Yhteinen jaettava laitealusta määrittää aikaleiman maksumääräysten käsittelyä varten sillä perusteella, mihin
aikaan se vastaanottaa ja mihin aikaan se hyväksyy maksumääräyksen.”
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6) Korvataan 15 artikla seuraavasti:
”15 artikla
Prioriteettisäännöt
1.

Toimeksiannon antavien osallistujien on määriteltävä kukin maksumääräys yhdeksi seuraavista:

a) tavanomainen maksumääräys (prioriteettiluokka 2);
b) kiireellinen maksumääräys (prioriteettiluokka 1); tai
c) erittäin kiireellinen maksumääräys (prioriteettiluokka 0).
Mikäli maksumääräyksen prioriteettia ei ole määritelty, se käsitellään tavanomaisena maksumääräyksenä.
2.

Maksumääräyksen voivat luokitella erittäin kiireelliseksi ainoastaan

a) keskuspankit; ja
b) osallistujat, jos maksut menevät CLS-pankkiin (CLS International Bank) tai tulevat CLS-pankista tai jos kysy
myksessä on liitännäisjärjestelmäliittymää (Ancillary System Interface, ASI) käyttävään liitännäisjärjestelmäsel
vitykseen liittyvä likviditeetin siirto.
Kaikki liitännäisjärjestelmien ASI:n välityksellä lähettämät maksutoimeksiannot osallistujan PM-tilin veloittami
sesta tai hyvittämisestä katsotaan erittäin kiireellisiksi maksumääräyksiksi.
3.

ICM:n välityksellä annetut likviditeetin siirtoa koskevat määräykset ovat kiireellisiä maksumääräyksiä.

4.
Maksaja voi välittömin vaikutuksin muuttaa tavanomaisten ja kiireellisten maksumääräysten prioriteetti
luokituksen ICM:n välityksellä. Erittäin kiireellisen maksumääräyksen prioriteettiluokitusta ei voi muuttaa.”
7) Korvataan 17 artiklan 5 kohta seuraavasti:
”5.
Saatuaan varauspyynnön [lisää keskuspankin nimi] tarkastaa, onko osallistujan PM-tilillä riittävästi varoja
varausta varten. Mikäli varoja ei ole riittävästi, varataan ainoastaan PM-tilillä käytettävissä oleva likviditeetti.
Likviditeetin varauspyynnön jäljellä oleva osa varataan, jos lisälikviditeettiä tulee käytettäväksi.”
8) Lisätään seuraava 17a artikla:
”17a artikla
Likviditeetin varaamista ja likviditeetin korvamerkitsemistä koskevat pysyväisohjeet
1.
Osallistujat voivat määritellä etukäteen ICM:n välityksellä oletusarvon likviditeetille, joka varataan erittäin
kiireellisiä tai kiireellisiä maksumääräyksiä varten. Tällainen pysyväisohje tai tällaiseen ohjeeseen tehtävä muutos
tulee voimaan seuraavana pankkipäivänä.
2.
Osallistujat voivat määritellä etukäteen ICM:n välityksellä oletusarvon likviditeetille, joka varataan liitännäis
järjestelmäselvitystä varten. Tällainen pysyväisohje tai tällaiseen ohjeeseen tehtävä muutos tulee voimaan seuraa
vana pankkipäivänä. Osallistujien katsotaan antaneen [lisää keskuspankin nimi]:lle ohjeet likviditeetin korvamer
kitsemisestä omasta puolestaan, jos asianomainen liitännäisjärjestelmä sitä edellyttää.”
9) Korvataan 21 artikla seuraavasti:
”21 artikla
Jonossa olevien maksumääräysten kirjaaminen ja palauttaminen
1.
Maksumääräykset, joita ei kirjata heti saapumiskäsittelyssä, asetetaan jonoon asianomaisen osallistujan
15 artiklan mukaisesti määrittelemän prioriteetin perusteella.
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2.
Optimoidakseen jonoon asetettujen maksumääräysten käsittelyn [lisää keskuspankin nimi] voi käyttää
lisäyksessä I esitettyjä optimointimenettelyjä.
3.
Maksaja voi muuttaa maksumääräysten aseman jonossa (eli muuttaa niiden keskinäistä järjestystä) ICM:n
välityksellä erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä lukuun ottamatta. Maksumääräyksiä voidaan milloin tahansa
lisäyksessä V määritetyn päivän aikana tapahtuvan käsittelyn aikana siirtää kunkin jonon alku- tai loppupäähän.
Siirto tulee voimaan heti.
4.
Maksajan pyynnöstä [lisää keskuspankin nimi] tai, jos kyseessä on AL-ryhmä, AL-ryhmän päällikön kes
kuspankki voi päättää muuttaa erittäin kiireellisen maksumääräyksen aseman jonossa (lukuun ottamatta erittäin
kiireellisiä maksumääräyksiä selvitysprosessien 5 ja 6 yhteydessä) sillä edellytyksellä, että muutos ei vaikuta
liitännäisjärjestelmien sujuvaan maksutoimintaan TARGET2-järjestelmässä tai muutoin aiheuta systeemiriskiä.
5.
ICM:n välityksellä annetut likviditeetin siirtotoimeksiannot palautetaan kirjaamattomina heti, jos riittävää
likviditeettiä ei ole. Muut maksumääräykset palautetaan kirjaamattomina, jollei niitä voida maksaa kyseiselle
sanomatyypille lisäyksessä V määritettyyn lopetusajankohtaan mennessä.”
10) Korvataan 24 artiklan 7 kohta seuraavasti:
”7.
Jäljempänä 25 artiklan 4 ja 5 kohdassa vahvistettua menettelyä AL-toimintatavan käytön hyväksymiseksi
sovelletaan soveltuvin osin CAI-toimintatavan käytön hyväksymiseen. CAI-ryhmän päällikkö ei lähetä täytäntöön
pantua CAI-toimintatavan käyttösopimusta hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille.”
11) Korvataan 37 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:
”2.
[Lisää keskuspankin nimi] jäädyttää osallistujan alatilillä olevan saldon saatuaan ilmoituksen (”syklin aloi
tus” sanomalla) liitännäisjärjestelmältä. Tarvittaessa [lisää keskuspankin nimi] lisää tai vähentää tämän jälkeen
jäädytettyä saldoa hyvittämällä järjestelmien väliset maksut alatilille tai veloittamalla ne alatililtä taikka hyvittä
mällä likviditeettisiirrot alatilille. Tällainen jäädytys päättyy, kun liitännäisjärjestelmän ilmoitus (”syklin lopetus”
sanomalla) on vastaanotettu.
3.
Vahvistamalla osallistujan alatilin saldon jäädyttämisen [lisää keskuspankin nimi] takaa maksun liitännäis
järjestelmälle tämän kyseisen saldon määrään saakka. Kun jäädytetyn saldon lisäys tai vähennys vahvistetaan
tarvittaessa hyvittämällä järjestelmien väliset maksut alatilille tai veloittamalla ne alatililtä taikka hyvittämällä
likviditeettisiirrot alatilille, takauksen määrä kasvaa tai pienenee automaattisesti maksun määrän mukaisesti. Edellä
mainittu takauksen määrän kasvaminen tai pieneneminen ei kuitenkaan vaikuta siihen, että takaus on peruutta
maton, ehdoton ja omavelkainen. Jos [lisää keskuspankin nimi] ei ole liitännäisjärjestelmän keskuspankki, [lisää
keskuspankin nimi]n katsotaan saaneen toimeksiannon antaa mainittu takaus liitännäisjärjestelmän keskuspan
kille.”
12) Muutetaan lisäystä I seuraavasti:
a) Muutetaan 2 kohtaa seuraavasti:
i) Korvataan 1 alakohdassa oleva taulukko seuraavalla taulukolla:
”Sanomatyyppi

Käyttö

Kuvaus

MT 103

Pakollinen

Asiakasmaksu

MT 103+

Pakollinen

Asiakasmaksu (suorakäsittely)

MT 202

Pakollinen

Maksu pankista pankkiin

MT 202COV

Pakollinen

Katemaksut

MT 204

Valinnainen

Suoraveloitusmaksu

MT 011

Valinnainen

Toimitusilmoitus

MT 012

Valinnainen

Lähettäjän ilmoitus

MT 019

Pakollinen

Hylkäysilmoitus

MT 900

Valinnainen

Veloituksen vahvistaminen

MT 910

Valinnainen

Hyvityksen vahvistaminen

MT 940/950

Valinnainen

(Asiakkaan) tiliote”
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ii) Lisätään 5 alakohta seuraavasti:
”5) MT 202COV viestejä käytetään katemaksujen eli sellaisten maksujen suorittamiseen, joita kirjeenvaih
topankit suorittavat kirjatakseen (kate)luottojen siirtoilmoituksia, joita lähetetään asiakkaan pankille
muilla, suoremmilla keinoilla. MT 202COV sanomaan sisältyviä asiakastietoja ei näytetä ICM:ssä.”
b) Muutetaan 8 kohtaa seuraavasti:
i) Korvataan 4 alakohdan b alakohta seuraavasti:
”b) käyttäjä-sovellus-moodi (U2A)
U2A-moodi mahdollistaa suoran yhteyden osallistujan ja ICM:n välillä. Tiedot näytetään selaimella, joka
ajetaan PC-järjestelmässä (SWIFT Alliance WebStation tai jokin muu liittymä SWIFTin vaatimusten
mukaisesti). Jotta U2A toimisi, IT-infrastruktuurin on kyettävä tukemaan evästeitä ja JavaScript-ohjel
maa. Lisätietoja on saatavissa ICM-käyttäjän käsikirjasta.”
ii) Korvataan 5 alakohta seuraavasti:
”5) Jokaisella osallistujalla on oltava vähintään yksi SWIFT Alliance WebStation tai jokin muu liittymä
SWIFTin vaatimusten mukaisesti, jotta se voi päästä ICM:ään U2A:n välityksellä.”
13) Muutetaan lisäystä II seuraavasti:
Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2. Korvaustarjousten ehdot
a) Maksaja voi esittää kulu- tai korkokorvausvaatimuksen, jos TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäi
riön vuoksi maksumääräystä ei kirjattu pankkipäivänä, jona maksumääräys hyväksyttiin.
b) Maksunsaaja voi esittää kulukorvausvaatimuksensa, jos se TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön
vuoksi ei saanut TARGET2-maksua, jota se odotti saapuvaksi tiettynä pankkipäivänä. Maksunsaaja voi
myös esittää korkovaatimuksensa, mikäli yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
i) osallistujat, joilla on oikeus maksuvalmiusluottoon: osallistuja turvautui TARGET2-järjestelmän teknisen
toimintahäiriön vuoksi maksuvalmiusluottoon; ja/tai
ii) kaikki osallistujat: rahamarkkinoihin turvautuminen oli teknisesti mahdotonta tai tällainen rahoitus oli
muista perustelluista syistä mahdotonta.”
14) Muutetaan lisäystä III seuraavasti:
Korvataan lisäyksen 3.6.a kohta muualla kuin ETA:ssa perustettujen TARGET2-osallistujien maalausuntojen osalta
seuraavasti:
”3.6.a. Oikeuksien luovutus tai varojen talletus vakuustarkoituksiin, panttaus ja/tai repo
Vakuusluovutukset ovat päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia [maa]n lakien mukaan. Erityisesti pantin tai
takaisinostosopimuksen (repon) perustaminen ja realisointi [lisää viittaus asianomaiseen keskuspankin
kanssa sovittuun järjestelyyn]n mukaisesti ovat [maa]n lakien mukaan päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia.”
15) Muutetaan lisäystä IV seuraavasti:
Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) Tässä lisäyksessä kaikki viittaukset erityisiin kellonaikoihin tarkoittavat EKP:n kotipaikan paikallista aikaa eli
Keski-Euroopan aikaa (CET (*)).

___________
(*) CET ottaa huomioon siirtymisen Keski-Euroopan kesäaikaan.”
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16) Korvataan lisäys V seuraavasti:
”Lisäys V
AIKATAULU
1. TARGET2 on avoinna joka päivä, paitsi lauantaisin, sunnuntaisin, uudenvuodenpäivänä, pitkäperjantaina ja
toisena pääsiäispäivänä (EKP:n toimipaikassa sovellettavan kalenterin mukaisesti), vappupäivänä, joulupäivänä
ja tapaninpäivänä.
2. Järjestelmän viiteaika on EKP:n kotipaikan paikallinen aika eli CET.
3. Pankkipäivä alkaa edellisen pankkipäivän iltana ja on seuraavan aikataulun mukainen:

Kellonaika

Kuvaus

6.45–7.00

Päivän toimien valmistelun ajankohta (*)

7.00–18.00

Päivän aikana tapahtuva käsittely

17.00

Asiakasmaksujen vastaanottamisen lopetusaika (eli maksut, joissa maksun
vireillepanija ja/tai maksunsaaja ei ole suora tai epäsuora osallistuja; nämä
yksilöidään järjestelmässä käyttämällä sanomaa MT 103 tai MT 103+)

18.00

Pankkienvälisten maksujen vastaanottamisen lopetusaika (eli muut kuin asia
kasmaksut)

18.00–18.45 (**)

Päivän päätöstoimet

18.15 (**)

Maksuvalmiusjärjestelmän käytön yleinen lopetusaika

(heti) klo 18.30 jälkeen (***)

Tiedot kirjanpitojärjestelmien päivitystä varten ovat keskuspankkien käytettä
vissä

18.45–19.30 (***)

Päivän aloitustoimet (uusi pankkipäivä)

19.00 (***)–19.30 (**)

Likviditeetin toimittaminen PM-tilille

19.30 (***)

”Prosessin aloitus” sanoma ja pysyvien maksumääräysten kirjaaminen likvidi
teetin siirtämiseksi PM-tileiltä alatilille/tileille/ peilitilille (liitännäisjärjestelmään
liittyvä kirjaus)

19.30 (***)–22.00

Lisälikviditeetin siirtojen suorittaminen ICM:n välityksellä ennen kuin liitän
näisjärjestelmä lähettää ”syklin aloitus” sanoman; liitännäisjärjestelmän yön
toimien aikainen kirjausajanjakso (ainoastaan liitännäisjärjestelmien selvitysp
rosessia 6 varten)

22.00–1.00

Tekninen huoltojakso

1.00–6.45

Liitännäisjärjestelmän yön toimien aikainen selvitysprosessi (ainoastaan liitän
näisjärjestelmien selvitysprosessia 6 varten)

(*) Päivän toimilla tarkoitetaan päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä ja päivän päätöstoimia.
(**) Jakso päättyy 15 minuuttia myöhemmin eurojärjestelmän varannon pitoajanjakson viimeisenä päivänä
(***) Jakso alkaa 15 minuuttia myöhemmin eurojärjestelmän varannon pitoajanjakson viimeisenä päivänä

4. ICM on käytettävissä likviditeetin siirtämiseen klo 19.30 (1) lähtien seuraavaan päivään klo 18 saakka, klo
22.00 ja klo 1.00 välistä teknistä huoltojaksoa lukuun ottamatta.
5. Aikataulua voidaan muuttaa, mikäli otetaan käyttöön toiminnan jatkuvuutta suojaavia toimia lisäyksessä IV
olevan 5 kohdan mukaisesti.

___________
(1) Jakso alkaa 15 minuuttia myöhemmin eurojärjestelmän varannon pitoajanjakson viimeisenä päivänä”;
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2. Muutetaan suuntaviivojen EKP/2007/2 liitettä III seuraavasti:
Korvataan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:
”e) muille kuin a ja b alakohdassa tarkoitetuille yksiköille, jotka hoitavat liitännäisjärjestelmiä ja toimivat tässä omi
naisuudessa, sillä edellytyksellä, että järjestelyt päivänsisäisen luoton myöntämiseksi tällaisille yksiköille on esitetty
EKP:n neuvostolle etukäteen ja EKP:n neuvosto on hyväksynyt ne.”
3. Muutetaan suuntaviivojen EKP/2007/2 liitettä IV seuraavasti:
1) Korvataan 11 kohdan 5 alakohta seuraavasti:
”5) Maksupankit ja liitännäisjärjestelmät saavat tietoja ICM:n välityksellä. Liitännäisjärjestelmille ilmoitetaan kirjaus
ten toteuttamisesta tai niiden epäonnistumisesta valitun vaihtoehdon mukaisesti erillisellä ilmoituksella tai
yhteisilmoituksella. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai MT 910 sano
malla, jos ne ovat pyytäneet sanomia.”
2) Korvataan 14 kohdan 7 alakohdan c alakohta seuraavasti:
”c) SWIFT-toimeksiannot, jotka kulkevat MT 202 sanoman välityksellä ja jotka voidaan toimittaa ainoastaan
selvitysprosessin 6 ajon aikana ja ainoastaan päivän aikana tapahtuvan käsittelyn kuluessa. Tällaiset toimeksi
annot kirjataan heti.”
3) Korvataan 14 kohdan 9 alakohta seuraavasti:
”9) Selvitysprosessin 6 mukaan korvamerkitty likviditeetti alatileillä jäädytetään siksi aikaa kun liitännäisjärjestel
män prosessointisykli on käynnissä (alkaa ”syklin aloitus” sanomasta ja päättyy ”syklin lopetus” sanomaan,
jotka molemmat liitännäisjärjestelmä lähettää) ja vapautetaan tämän jälkeen. Jäädytettyä saldoa voidaan muut
taa prosessointisyklin aikana järjestelmien välisten maksujen johdosta tai jos maksupankki siirtää likviditeettiä
PM-tililtään. Liitännäisjärjestelmän keskuspankki ilmoittaa liitännäisjärjestelmälle alatilillä järjestelmien välisten
maksujen seurauksena tapahtuneesta likviditeetin vähennyksestä tai lisäyksestä. Liitännäisjärjestelmän keskus
pankki ilmoittaa liitännäisjärjestelmälle sen pyynnöstä myös alatilillä maksupankin likviditeetin siirron seu
rauksena tapahtuneesta likviditeetin lisäyksestä.”
4) Korvataan 14 kohdan 12 alakohta seuraavasti:
”12) Järjestelmien välisen selvityksen kahden liittymämallin mukaisen liitännäisjärjestelmän välillä voi panna vireille
ainoastaan se liitännäisjärjestelmä (tai liitännäisjärjestelmän keskuspankki sen puolesta), jonka osallistujan
alatiliä veloitetaan. Maksutoimeksianto kirjataan veloittamalla maksutoimeksiannossa ilmoitettu määrä mak
sutoimeksiannon vireille panneen liitännäisjärjestelmän osallistujan alatililtä ja hyvittämällä se toisen liitän
näisjärjestelmän osallistujan alatilille.
Maksutoimeksiannon vireille panneelle liitännäisjärjestelmälle ja toiselle liitännäisjärjestelmälle ilmoitetaan,
kun maksu on saatu toteutettua. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai
MT 910 sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia.”
5) Korvataan 14 kohdan 13 alakohta seuraavasti:
”13) Liittymämallia käyttävä liitännäisjärjestelmä (tai kyseisen liitännäisjärjestelmän keskuspankki sen puolesta) voi
panna vireille järjestelmien välisen selvityksen liittymämallia käyttävästä liitännäisjärjestelmästä integroitua
mallia käyttävään liitännäisjärjestelmään. Maksutoimeksianto kirjataan veloittamalla maksutoimeksiannossa
ilmoitettu määrä liittymämallia käyttävän liitännäisjärjestelmän osallistujan alatililtä ja hyvittämällä se inte
groitua mallia käyttävän liitännäisjärjestelmän käyttämälle peilitilille. Maksutoimeksiantoa ei voi panna vireille
integroitua mallia käyttävä liitännäisjärjestelmä, jonka peilitiliä hyvitetään.
Maksutoimeksiannon vireille panneelle liitännäisjärjestelmälle ja toiselle liitännäisjärjestelmälle ilmoitetaan,
kun maksu on saatu toteutettua. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai
MT 910 sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia.”
6) Korvataan 14 kohdan 17 alakohta seuraavasti:
”17) Järjestelmien välisen selvityksen kahden integroidun mallin mukaisen liitännäisjärjestelmän välillä voi panna
vireille ainoastaan se liitännäisjärjestelmä (tai liitännäisjärjestelmän keskuspankki sen puolesta), jonka peilitiliä
veloitetaan. Maksutoimeksianto kirjataan veloittamalla maksutoimeksiannossa ilmoitettu määrä maksutoimek
siannon vireille panevan liitännäisjärjestelmän käyttämältä peilitililtä ja hyvittämällä se toisen liitännäisjärjes
telmän käyttämälle peilitilille. Maksutoimeksiantoa ei voi panna vireille liitännäisjärjestelmä, jonka peilitiliä
hyvitetään.
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Maksutoimeksiannon vireille panneelle liitännäisjärjestelmälle ja toiselle liitännäisjärjestelmälle ilmoitetaan,
kun maksu on saatu toteutettua. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai
MT 910 sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia.”
7) Korvataan 14 kohdan 18 alakohta seuraavasti:
”18) Integroitua mallia käyttävä liitännäisjärjestelmä (tai kyseisen liitännäisjärjestelmän keskuspankki sen puolesta)
voi panna vireille järjestelmien välisen selvityksen integroitua mallia käyttävästä liitännäisjärjestelmästä liitty
mämallia käyttävään liitännäisjärjestelmään. Maksutoimeksianto kirjataan veloittamalla maksutoimeksiannossa
ilmoitettu määrä integroitua mallia käyttävän liitännäisjärjestelmän osallistujan peilitililtä ja hyvittämällä se
liittymämallia käyttävän liitännäisjärjestelmän alatilille. Maksutoimeksiantoa ei voi panna vireille liittymämallia
käyttävä liitännäisjärjestelmä, jonka alatiliä hyvitetään.
Maksutoimeksiannon vireille panneelle liitännäisjärjestelmälle ja toiselle liitännäisjärjestelmälle ilmoitetaan,
kun maksu on saatu toteutettua. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai
MT 910 sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia.”
8) Korvataan 15 kohdan 3 alakohta seuraavasti:
”3) Maksuajanjakso (”saakka”) mahdollistaa rajoitetun ajanjakson kohdentamisen liitännäisjärjestelmän kirjaa
miseen, jotta ei estettäisi eikä viivästytettäisi muiden liitännäisjärjestelmään liittyvien tai TARGET2-transaktioi
den kirjaamista. Jos yhtään toimeksiantoa ei kirjata ennen kuin ”saakka”-ajankohta saavutetaan tai määritellyn
kirjaamisjakson aikana, nämä maksutoimeksiannot palautetaan; selvitysprosessien 4 ja 5 yhteydessä voidaan
vaihtoehtoisesti aktivoida takuurahastomekanismi. Maksuajanjakso (”saakka”) voidaan määrittää selvitysproses
seja 1–5 varten.”

L 260/39

