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SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
14. oktoober 2011,
millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste
kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta
(EKP/2011/15)
(2011/704/EL)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle
artikli 127 lõiget 2,
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.
Suunist EKP/2007/2 tuleb muuta, et a) võtta arvesse vaja
dust lisada usaldatavusnõuded TARGET2s osalemise aval
duse tagasilükkamise ja osaleja TARGET2s osalemise
peatamise, piiramise või lõpetamise, või päevasisesele
laenule juurdepääsu kriteeriumidele ja b) et kajastada
uusi nõudeid TARGET2 osalejale seoses haldusmeetmete
ja piirangutega, mis on sätestatud vastavalt lepingu artik
lis 75 ja artiklis 215,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

„— „üleminekuperiood” (transition period) – neli aastat iga
eurosüsteemi keskpanga jaoks alates eurosüsteemi kesk
panga üleminekust ühisplatvormile, v.a EKP nõukogu
poolt konkreetsetel juhtudel teatavate omaduste või
teenuste suhtes tehtud muud otsused.”
2.
Suunise EKP/2007/2 II, III ja V lisa muudetakse kooskõlas
käesoleva suunise lisaga.
Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev suunis jõustub kahe päeva möödumisel selle vastuvõt
misest. Seda kohaldatakse alates 21. novembrist 2011.
Artikkel 3
Adressaadid ja rakendusmeetmed
1.
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi
keskpankadele.
2.
Osalevad RKPd edastavad EKP-le hiljemalt 21. oktoobriks
2011 meetmete kava käesoleva suunise järgimiseks.

Frankfurt Maini ääres, 14. oktoober 2011

Artikkel 1
Suunise EKP/2007/2 muudatused
1.
Suunise EKP/2007/2 artiklis 2 asendatakse üleminekupe
rioodi mõiste järgmisega:

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

EKP nõukogu nimel
EKP president
Jean-Claude TRICHET
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LISA
1. II lisa muudetakse järgmiselt:

a) artiklis 1 asendatakse „makse saaja” ja „maksja” mõisted järgmistega:

„— makse saaja (payee)– TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot krediteeritakse maksekorralduse arvelda
mise tulemusena, välja arvatud käesoleva lisa artikli 39 mõistes;

— maksja (payer)– TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot debiteeritakse maksekorralduse arveldamise
tulemusena, välja arvatud käesoleva lisa artikli 39 mõistes;”;

b) artikli 8 lõike 4 punkt c asendatakse järgmisega:

„c) [keskpanga] hinnangul võib kõnealune osalemine ohustada TARGET2-[keskpank/riik] või mis tahes muu
TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või [keskpanga] võimet täita [viide asjakohasele
riigi õigusaktile] ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid,
või toob kaasa riske seoses usaldatavusnõuetega.”;

c) artikli 34 lõike 2 punkt e asendatakse järgmisega:

„e) toimub muu osalejaga seotud sündmus, mis võib [keskpanga] hinnangul ohustada TARGET2-[keskpank/riik] või
muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või [keskpanga] võimet täita [viide
asjakohasele riigi õigusaktile] ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud
ülesandeid, või toob kaasa riske seoses usaldatavusnõuetega, ja/või”;

d) artiklit 39 muudetakse järgmiselt:

i) pealkiri „Andmekaitse, rahapesu tõkestamine ja seonduvad küsimused” asendatakse järgmisega: „Andmekaitse,
rahapesu tõkestamine, haldusmeetmed või piirangud ja seonduvad küsimused”;

ii) lisatakse lõige 3:

„3.
Kui osaleja on maksjale või makse saajale makseteenuse osutaja, peab ta vastama kõikidele Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklite 75 ja 215 kohaselt kehtestatud haldusmeetmetest ja piirangutest tulenevatele nõue
tele, kaasa arvatud pädeva ametiasutuse teavitamise ja/või tehingu töötlemiseks loa taotlemise osas. Lisaks:

a) kui osaleja on maksja ja makseteenuse osutajaks on [keskpank]:

i) peab osaleja nõutava teate edastama või luba taotlema teate edastamiseks või loa taotlemiseks kohustatud
keskpanga nimel ning esitama [keskpangale] tõendid teate edastamise või loa saamise kohta;

ii) osaleja ei anna TARGET2 kreeditkorraldust enne, kui on saanud [keskpangalt] kinnituse selle kohta, et
makse saaja makseteenuse osutaja on nõutava teate edastanud või loa saanud, või on seda tehtud tema
nimel;

b) kui osaleja on makse saaja ja makseteenuse osutajaks on [keskpank], peab osaleja nõutava teate edastama või
luba taotlema teate edastamiseks või loa taotlemiseks kohustatud keskpanga nimel ning esitama [keskpan
gale] tõendid teate edastamise või loa saamise kohta.

Käesolevas lõikes on mõistetel „makseteenuse osutaja”, „maksja” ja „makse saaja” kohaldatavates haldusmeetmetes
või piirangutes omistatud tähendus.”
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2. III lisa muudetakse järgmiselt:
a) probleemsündmuse mõiste punkt h asendatakse järgmisega:
„h) kui üksuse osalus teises TARGET2 osasüsteemis ja/või kõrvalsüsteemis on peatatud või lõpetatud;”;
b) pealkiri „Päevasisese laenu andmise peatamine või lõpetamine” asendatakse järgmisega: „Päevasisese laenu andmise
peatamine, piiramine või lõpetamine”;
c) punkt 12 asendatakse järgmisega:
„12. a) Osalevad RKPd peavad peatama või lõpetama juurdepääsu päevasisesele laenule, kui toimub kas või üks
järgmistest probleemsündmustest:
i) asjaomase üksuse osaleva RKP juures peetav konto blokeeritakse või suletakse;
ii) üksus ei vasta enam käesolevas lisas sätestatud päevasisese laenu andmise nõuetele;
iii) pädev õigusasutus või muu pädev asutus on võtnud vastu otsuse asjaomase üksuse suhtes üksuse
lõpetamise menetluse algatamise, üksusele likvideerija või samaväärse ametiisiku määramise või muu
samalaadse menetluse algatamise kohta;
iv) liit on külmutanud üksuse vahendid ja/või kohaldanud muid meetmeid, mis piiravad osapoole võima
lust oma vahendeid kasutada.
b) Osalevad RKPd võivad peatada või lõpetada juurdepääsu päevasisesele laenule, kui RKP peatab või lõpetab
osaleja osalemise TARGET2s vastavalt II lisa artikli 34 lõike 2 punktidele b–e, või kui toimub üks või mitu
probleemsündmust (v.a artikli 34 lõike 2 punktis a osutatud sündmused).
c) Kui eurosüsteem otsustab usaldatavusnõuetele viidates või muul suunise EKP/2000/7 I lisa jaotisest 2.4
tuleneval alusel peatada, piirata või lõpetada osapoolte juurdepääsu rahapoliitika instrumentidele, raken
davad osalevad RKPd seda otsust juurdepääsu suhtes päevasisesele laenule kooskõlas asjaomase riigi RKP
poolt kohaldatavate lepingute või eeskirjade sätetega.
d) Osalevad RKPd võivad otsustada osaleja juurdepääsu päevasisesele laenule peatada, piirata või lõpetada, kui
leitakse, et osalejal esinevad riskid seoses usaldatavusnõuetega. Sellistel juhtudel peab osalev RKP sellest
EKP-le ja teistele osalevatele RKPdele ja ühendatud keskpankadele viivitamata kirjalikult teatama. Kohastel
juhtudel otsustab EKP nõukogu TARGET2 osasüsteemides tarvitusele võetud meetmete ühetaolise raken
damise üle.”;
d) punkt 13 asendatakse järgmisega:
„13.
Kui osalev keskpank otsustab eurosüsteemi rahapoliitika osapoole juurdepääsu päevasisesele laenule peatada,
piirata või lõpetada, ei jõustu see otsus enne, kui EKP on selle heaks kiitnud.”
3. V lisa artikli 4 punkti 16 lõikes b asendatakse sõnad „IA liide” sõnadega „IV liide” ning sõnad „V lisa” sõnadega „II lisa”.
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