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EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) nr 1333/2014,
26. november 2014,
rahaturgude statistika kohta
(EKP/2014/48)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 5,
võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa
Keskpanga poolt, (1) eelkõige selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 6 lõiget 4,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni arvamust (2),
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) nõuab oma ülesannete täitmiseks rahaturutehingute statistika esitamist, st
käesolevas määruses täpsustatud tagatud tehingute, tagamata tehingute ja teatavate tuletisinstrumenditehingute
kohta, mille on sõlminud rahaloomeasutused (välja arvatud keskpangad ja rahaturufondid) omavahel või teiste
finantseerimisasutuste, valitsemissektori asutuste või mittefinantsettevõtetega, kuid mitte kontsernisiseste tehingute
kohta.

(2)

Niisuguse statistika kogumise peamine eesmärk on anda Euroopa Keskpangale (EKP) igakülgset, üksikasjalikku ja
ühtlustatud statistilist teavet euroala rahaturgude kohta. Eespool mainitud turusegmentide kohta kogutud tehingu
andmed annavad teavet rahapoliitikaotsuste ülekandemehhanismi kohta. Seega on see euroala rahapoliitika
eesmärkideks vajalik statistikakogum.

(3)

Statistilisi andmeid on vaja koguda ka selleks, et EKP saaks anda ühtsele järelevalvemehhanismile analüütilist ja
statistilist tuge vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013 (3). Selles raamistikus tuleb koguda statistilisi
andmeid ka selleks, et toetada EKP ülesannete täitmist finantsstabiilsuse valdkonnas.

(4)

Kui riigi keskpank (RKP) otsustab mitte koguda käesoleva määrusega nõutavaid andmeid, peaks ta sellest EKP-le
teatama ning sel juhul asub EKP ise koguma andmeid otse andmeesitajatelt.

(5)

EKP on aluslepingute ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas (edaspidi „EKPS põhi
kiri”) sätestatud tingimuste kohaselt kohustatud andma määrusi niivõrd, kui see on vajalik EKPS ülesannete täitmi
seks, mis on määratletud EKPS põhikirjas ja mõnel juhul sätestatud õigusaktides, mille on vastu võtnud nõukogu
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 129 lõike 4 alusel.

(6)

Selleks et minimeerida rahaloomeasutuste aruandluskoormust ning samal ajal tagada õigeaegse ja kvaliteetse
statistika kättesaadavus, nõuab EKP esialgu andmete esitamist euroala suurimatelt rahaloomeasutustelt, võttes
aluseks nende põhibilansi koguvara, võrreldes kõikide euroala rahaloomeasutuste põhibilansi koguvaraga. Alates
1. jaanuarist 2017 võib EKP nõukogu suurendada aruandekohustuslike rahaloomeasutuste arvu, võttes arvesse ka
muid kriteeriume, näiteks rahaloomeasutuse tegevuse olulisust rahaturgudel ja tema tähtsust finantssüsteemi
stabiilsuse ja toimimise seisukohast. EKP tagab, et igas eurot vääringuna kasutavas liikmesriigis (edaspidi „euroala
liikmesriik”) on aruandekohustus vähemalt kolmel rahaloomeasutusel, et tagada miinimumtasemel geograafiline
representatiivsus. RKPd võivad koguda andmeid ka sellistelt rahaloomeasutustelt, mis ei kuulu riigisiseste statisti
kaaruandluse nõuete kohaselt tegeliku andmeid esitava üldkogumi hulka, ning sel juhul esitatakse ja kontrollitakse
niisuguseid andmeid vastavalt käesolevale määrusele.

(1) EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.
(2) 14. novembri 2014. aasta arvamus (ELT C 407, 15.11.2014, lk 1).
(3) Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasu
tuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).
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(7)

Selleks et veelgi minimeerida rahaloomeasutuste aruandluskoormust ning vältida nende suhtes topeltaruandlusko
hustuste kohaldamist, samas tagades õigeaegse ja kvaliteetse statistika kättesaadavuse, peaks EKP-l olema võimalus
vabastada neid aruandlusest, mis on seotud väärtpaberite finantstehingute või tuletislepingute andmetega, kui
need on juba esitatud kauplemisteabehoidlale, tingimusel et EKP-l on tulemuslik juurdepääs õigeaegsetele ja stan
darditud andmetele kooskõlas käesolevas määruses täpsustatud nõuetega.

(8)

Määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 5 lõikes 1 on sätestatud, et EKP võib vastu võtta määrusi selliste statistiliste
andmete esitamise nõuete määratlemise ja kehtestamise kohta, mis on seotud euroala liikmesriikide tegeliku
andmeid esitava üldkogumiga. Artikli 6 lõikes 4 on sätestatud, et EKP võib vastu võtta määrusi tingimuste kohta,
mille kohaselt kasutatakse statistilise teabe kontrollimise ja kohustusliku kogumise õigust.

(9)

Määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 4 on sätestatud, et liikmesriigid peavad korraldama oma statistiliste andmete
kogumist ning tegema igakülgset koostööd EKPSga, et tagada EKPS põhikirja artiklist 5 tulenevate kohustuste täit
mine.

(10)

Kui käesoleva määruse alusel kogutud andmed sisaldavad konfidentsiaalset statistilist teavet, kohaldatakse selle
teabe kaitse ja kasutamise suhtes määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklites 8 ja 8c sätestatud nõudeid.

(11)

Määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 7 lõikes 1 on sätestatud, et EKP-l on õigus määrata sanktsioone andmeesitajatele,
kes ei täida EKP määrustes või otsustes ette nähtud statistikaaruandluse nõudeid.

(12)

Kuigi määrustega, mida EKP võtab vastu EKPS põhikirja artikli 34 lõike 1 alusel, ei anta õigusi ega kehtestata
kohustusi liikmesriikidele, mille vääring ei ole euro (edaspidi „euroalavälised liikmesriigid”), kohaldatakse selle ar
tiklit 5 nii euroala kui ka euroalaväliste liikmesriikide suhtes. Määruses (EÜ) nr 2533/98 on märgitud, et EKPS
põhikirja artikkel 5 koostoimes Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 3 osutab kohustusele kavandada ja võtta
riiklikul tasandil kõik meetmed, mida euroalavälised liikmesriigid peavad vajalikuks selleks, et koguda EKP statisti
liste andmete esitamise nõuete täitmiseks vajalikku statistilist teavet ning teha statistika valdkonnas õigel ajal ette
valmistusi, et saada euroala liikmesriigiks.

(13)

Käesolevas määruses sätestatud aruandlusnõuded ei piira teistes EKP õigusaktides ja dokumentides ette nähtud
aruandlusnõuete kohaldamist, mis võivad vähemalt osaliselt hõlmata ka tehingute kaupa aruandlust või koonda
ruandlust, milles esitatakse statistilist teavet rahaturgude kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Mõisted
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
1) „andmeesitajad” ja „resident” või „resideeriv” — määratletud määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 1;
2) „rahaloomeasutus” — määratletud Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) (1) artiklis 1
ning mõistet käsitatakse nii, et see hõlmab kõiki rahaloomeasutuse liidus ja EFTAs asuvaid filiaale, kui käesoleva
määruse mis tahes sättes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti;
3) „OFId” (other financial intermediaries) — muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifon
dide vastavalt muudetud Euroopa arvepidamissüsteemile (edaspidi „ESA 2010”), mis on kehtestatud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013 (2);
(1) Euroopa Keskpanga 24. septembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33)
(ELT L 297, 7.11.2013, lk 1).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja
regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).
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4) „kindlustusseltsid” — kõik finantsinstitutsioonid ja kvaasikorporatiivsed finantsinstitutsioonid, mille peamine
tegevusala on finantsvahendus, mis tuleneb riskide koondamisest peamiselt otsekindlustuse või edasikindlustuse
kujul, vastavalt ESA 2010-le;
5) „pensionifondid” — kõik finantsinstitutsioonid ja kvaasikorporatiivsed finantsinstitutsioonid, mille peamine tege
vusala on finantsvahendus, mis tuleneb kindlustatud isikute sotsiaalsete riskide ja vajaduste koondamisest (sotsi
aalkindlustus), vastavalt ESA 2010-le;
6) „mittefinantsettevõtted” — mittefinantsettevõtete sektor vastavalt ESA 2010-le;
7) „valitsemissektor” — institutsionaalsed üksused, mis on turuvälised tootjad, mille toodang on mõeldud indivi
duaalseks ja kollektiivseks tarbimiseks, ning mida finantseeritakse kohustuslikest maksetest, mida teevad teistesse
sektoritesse kuuluvad üksused, ning institutsionaalsed üksused, mille põhitegevuseks on rahvatulu ja rikkuse
ümberjaotamine, vastavalt ESA 2010-le;
8) „põhibilansi koguvara” — koguvara miinus muu vara vastavalt sellele, kuidas need mõisted on määruses (EL)
nr 1071/2013 (EKP/2013/33) määratletud;
9) „rahaturgude statistika” — statistika rahaturuinstrumentidega sooritatud tagatud tehingute, tagamata tehingute ja
tuletisinstrumenditehingute kohta, mille on vastaval aruandlusperioodil sõlminud rahaloomeasutused omavahel
või OFIde, kindlustusseltside, pensionifondide, keskpankade, valitsemissektori ja mittefinantsettevõtetega, kuid
mitte kontsernisiseste tehingute kohta;
10) „rahaturuinstrument” — I, II või III lisas osutatud instrument;
11) „rahaturufond” — ühiseks investeeringuks loodud ettevõtja, mis peab saama tegevusloa eurofondina tegutsemi
seks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ (1) alusel või on alternatiivne investeerimisfond
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL (2) alusel ning investeerib lühiajalisse varasse eraldiseisval
või kumulatiivsel eesmärgil pakkuda rahaturumääradele vastavat tootlust või säilitada investeeringu väärtust;
12) „keskpank” — mis tahes keskpank olenemata selle asukohast;
13) „riigi keskpank” või „riikide keskpangad” ehk „RKP(d)” — Euroopa Liidu liikmesriikide keskpangad;
14) „vaadeldav andmeid esitav üldkogum” — euroala residentidest rahaloomeasutused, v.a keskpangad ja rahaturu
fondid, mis võtavad vastu eurodes vääringustatud hoiuseid ja/või emiteerivad muid võlainstrumente ja/või
annavad eurodes vääringustatud laene, mis on osutatud I, II ja III lisas, tehingutes teiste rahaloomeasutustega ja/
või OFIde, kindlustusseltside, pensionifondide, valitsemissektori või keskpankadega investeerimise eesmärgil või
mittefinantsettevõtetega;
15) „kontsern” — ettevõtjate grupp, seahulgas panganduskontsern, mis koosneb emaettevõtjast ja selle tütarettevõtja
test, mille finantsaruanded konsolideeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL (3) tähen
duses;
16) „filiaal” — tegevuskoht, mis on asutuse juriidiliselt sõltuv osa ja kus otseselt tehakse kõiki või mõningaid asutuse
tegevusele omaseid tehinguid;
17) „liidus ja EFTAs asuvad filiaalid” — filiaalid, mis asuvad ja on registreeritud liidu liikmesriigis või EFTA riigis;
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investee
ringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega
muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete,
konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).
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18) „Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon” — valitsustevaheline organisatsioon, mis on asutatud vabakaubanduse
ja majandusintegratsiooni edendamiseks selle liikmesriikide huvides;

19) „kontsernisisene tehing” — rahaturuinstrumentidega sooritatav tehing, mille andmeesitaja sõlmib teise ettevõt
jaga, kes on täielikult kaasatud temaga samasse konsolideeritud finantsaruandlusesse. Tehingu poolteks olevaid
ettevõtjaid peetakse täielikult „samasse konsolideerimisse” kaasatuks, kui nad mõlemad kas:

a) on kaasatud konsolideerimisse vastavalt direktiivile 2013/34/EL või vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 1606/2002 (1) kohaselt vastu võetud rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS)
või kontserni puhul, mille emaettevõtte peakontor asub kolmandas riigis, vastavalt selle kolmanda riigi üldtun
nustatud raamatupidamispõhimõtetele, mida peetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1569/2007 (2) kohaselt
samaväärseteks rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (või kolmanda riigi raamatupidamisstandarditele,
mida selle määruse artikkel 4 lubab kasutada), või

b) kuuluvad ühe ja sama konsolideeritud järelevalve alla vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile
2013/36/EL (3) või kontserni puhul, mille emaettevõtte peakontor asub kolmandas riigis, ühe ja sama konsoli
deeritud järelevalve alla, mida teostab kolmanda riigi pädev asutus ja mis on kontrollitult samaväärne direktiivi
2013/36/EL artiklis 127 sätestatud põhimõtetest lähtuva järelevalvega;

20) „tööpäev” — rahaturuinstrumendiga sooritatava tehingu lepingus või kinnituses nimetatud kuupäeva suhtes päev,
mil kommertspangad ja valuutaturud on avatud üldiseks äritegevuseks (sealhulgas tehinguteks vastava rahatu
ruinstrumendiga) ja arveldavad makseid samas valuutas nagu kõnealune maksekohustus, mis tuleb tasuda sel
kuupäeval või mis arvutatakse selle kuupäeva põhjal. Kui rahaturuinstrumendiga sooritatakse tehing vastavalt
tüüplepingule, mille on avaldanud Euroopa Pangandusföderatsioon (EBF), Laenuturu Assotsiatsioon (Loan Market
Association ehk LMA), Rahvusvaheline Vahetustehingute ja Tuletisinstrumentide Liit (International Swaps and Deriva
tives Association ehk ISDA) vm juhtivad Euroopa või rahvusvahelised turuorganisatsioonid, kasutatakse seal ette
nähtud või sellesse inkorporeeritud määratlust. Kui rahaturuinstrumendiga sooritatav tehing tuleb arveldada läbi
määratud arveldussüsteemi, tähendab see päeva, mil see arveldussüsteem on niisuguse tehingu arveldamiseks ava
tud;

21) „TARGET2 arvelduspäev” — päev, mil TARGET2 (üleeuroopaline automatiseeritud reaalajaline brutoarvelduste
kiirülekandesüsteem) on avatud;

22) „tagasiostuleping” — leping, mille kohaselt pooled võivad sõlmida tehinguid, milles üks pool („müüja”) kohustub
müüma teisele poolele („ostjale”) peatsel kuupäeval ostuhinna eest teatavaid „varasid” („väärtpabereid”, „kaupu” või
„muid finantsvarasid”), ostja aga kohustub need varad kindlaksmääratud tulevasel kuupäeval või nõudmise korral
müüjale tagasiostuhinna eest tagasi müüma. Iga selline tehing võib olla tagasiostutehing (repotehing) või ostutagasimüügitehing (pöördrepotehing). Tagasiostuleping võib tähendada ka seda, kui võetakse kohustus pantida
varad ja anda üldine taaskasutamise õigus peatsel kuupäeval rahas antava laenu eest ning laenu põhisumma ja
intressi tagasimaksmist kaugemal tulevasel kuupäeval varade tagastamise eest. Repotehingud võidakse sõlmida ette
kindlaks määratud tähtpäevaks („tähtajalised” repotehingud) või ette kindlaks määramata tähtpäevata, jättes mõle
male poolele võimaluse iga päev kokkulepe uuega asendada või lõpetada („avatud” repotehingud);

23) „kolmepoolne repo” — repotehing, milles tagatise valimise ja haldamise eest vastutab tehingu tähtaja jooksul
kolmas isik;

24) „välisvaluuta vahetustehing” — vahetustehing, milles üks pool müüb teisele poolele teatava summa teatavat
valuutat ja teine pool maksab selle eest kokkulepitud summa teatavas teises valuutas vastavalt kokkulepitud vahe
tuskursile (hetkekurss) ning kohustub müüdud valuuta tulevasel kuupäeval (tähtpäev) tagasi ostma, makstes samas
valuutas, mida ta varem sai, kuid teistsuguse vahetuskursiga (tähtpäevakurss);
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohalda
mise kohta (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1).
(2) Komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1569/2007, millega kehtestatakse kolmandate riikide väärtpaberiemitentide kohal
datavate raamatupidamisstandardite samaväärsuse kindlaksmääramise mehhanism Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide
2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ alusel (ELT L 340, 22.12.2007, lk 66).
3
( ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi
ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning
millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).
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25) „indeksipõhine üleööintressi-vahetustehing” ehk „OIS” (overnight index swap) — intressimäära vahetustehing,
milles perioodi ujuv intressimäär võrdub üleööintressimäära (või indeksipõhise üleööintressimäära) geomeetrilise
keskmisega teatava tähtaja jooksul. Lõppmakse arvutatakse, lahutades fikseeritud intressimäärast OIS tähtaja
jooksul kumuleerunud üleööintress ja rakendatakse saadud tulemus tehingu nominaalsummale. Kuna käesolev
määrus keskendub üksnes eurodes vääringustatud OISidele, on üleööintressimääraks EONIA;
26) „Basel III LCR raamistik” — Baseli pangajärelevalve komitee ettepanek likviidsuskattekordaja (LCR) kohta, mille
keskpankade presidentide ja järelevalveasutuste juhtide rühm, s.o Baseli komitee järelevalvekogu, 7. jaanuaril
2013 heaks kiitis kui ülemaailmse lühiajalise likviidsuse meetmete miinimumstandardi pangandussektoris.

Artikkel 2
Tegelik andmeid esitav üldkogum
1.
Tegeliku andmeid esitava üldkogumi moodustavad euroala residentidest rahaloomeasutused, mille nõukogu määrab
andmeesitajateks vaadeldava andmeid esitava üldkogumi hulgast lõike 2 või 3 alusel, või rahaloomeasutused, mille EKP
nõukogu määrab andmeesitajateks lõike 4 alusel, sätestatud kriteeriumidest lähtudes, ja millele teatatakse nende aruande
kohustusest vastavalt lõikele 5 (edaspidi „andmeesitajad”).
2.
Käesoleva määruse jõustumiskuupäeval võib EKP nõukogu otsustada, et rahaloomeasutus on andmeesitaja, kui selle
rahaloomeasutuse põhibilansi koguvara on suurem kui 0,35 % kõikide euroala rahaloomeasutuste põhibilansi koguvarast
vastavalt uusimatele EKP käsutuses olevatele andmetele, st:
a) andmetele, mis põhinevad lõike 5 kohasele teatamisele eelneva kalendriaasta detsembrikuu lõpul, või
b) kui punktis a nimetatud andmed ei ole kättesaadavad, andmetele, mis põhinevad eelneva aasta detsembrikuu lõpul.
Seda otsust kohaldades ei arvestata asjaomase rahaloomeasutuse põhibilansi koguvara väljaarvutamisel filiaale, mis
asuvad väljaspool tema asukohariiki.
3.
Alates 1. jaanuarist 2017 võib EKP nõukogu otsustada lugeda andmeesitajaks mis tahes muu rahaloomeasutuse,
võttes aluseks tema põhibilansi koguvara, võrreldes kõikide euroala rahaloomeasutuste bilansi koguvaraga, selle, kui
oluline on asjaomase rahaloomeasutuse tegevus kauplemisel rahaturuinstrumentidega, ning tema tähtsuse euroala ja/või
eraldi liikmesriikide finantssüsteemi stabiilsuse ja toimimise seisukohast.
4.
Alates 1. jaanuarist 2017 võib EKP nõukogu samuti otsustada, et igast euroala liikmesriigist määratakse andmeesi
tajateks vähemalt kolm rahaloomeasutust. Kui EKP nõukogu poolt lõike 2 või 3 kohaselt tehtud otsuste põhjal on valitud
teatavast euroala liikmesriigist vähem kui kolm rahaloomeasutust, hõlmab tegelik andmeid esitav üldkogum sellest tule
nevalt ka teisi selle euroala liikmesriigi rahaloomeasutusi, mida asjaomane RKP peab representatiivseteks (edaspidi „repre
sentatiivsed andmeesitajad”), nii et selle euroala liikmesriigi andmeesitajateks on määratud vähemalt kolm andmeesitajat.
Representatiivsed andmeesitajad valitakse suurimate asjaomases euroala liikmesriigis resideerivate krediidiasutuste
hulgast, lähtudes nende asutuste põhibilansi kogumahust, välja arvatud juhul, kui RKPd pakuvad välja alternatiivsed
kriteeriumid ja EKP nendega kirjalikult nõustub.
5.
EKP või asjaomane RKP teatab asjaga seotud rahaloomeasutustele EKP nõukogu otsusest, mis on tehtud lõike 2, 3
või 4 alusel, ja nende kohustustest, mis tulenevad käesolevast määrusest. See teade saadetakse kirjalikult vähemalt neli
kuud enne esimese aruandluse algust.
6.
Olenemata lõike 2, 3 või 4 alusel tehtud EKP nõukogu otsustest võivad RKPd koguda rahaturgude statistikat ka
asjaomases liikmesriigis resideerivatelt rahaloomeasutustelt, mis ei ole lõike 2, 3 ega 4 kohaselt andmeesitajad, võttes
aluseks riigisisesed statistikaaruandluse nõuded (edaspidi „lisaandmeesitajad”). Kui RKP määrab sel viisil lisaandmeesita
jaid, teatab ta neile sellest viivitamata.

Artikkel 3
Statistikaaruandluse nõuded
1.
Rahaturgude statistika korrapärase koostamise huvides esitavad andmeesitajad oma residentsuse liikmesriigi RKP-le
iga päev konsolideeritud statistilise teabe rahaturuinstrumentide kohta, hõlmates oma liidus ja EFTAs asuvad filiaalid.
Nõutav statistiline teave on täpsustatud I, II ja III lisas. RKP edastab andmeesitajatelt saadud statistilise teabe EKP-le vasta
valt käesoleva määruse artikli 4 lõikele 2.
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2.
RKPd määravad kindlaks ja rakendavad aruandluskorra, mida andmeesitajad peavad seoses rahaturuinstrumentidega
järgima. See aruandluskord tagab nõutava statistilise teabe esitamise ning võimaldab täpselt kontrollida IV lisas sätestatud
teabeedastuse, täpsuse, mõistete vastavuse ja andmete parandamise miinimumnõuete täitmist.
3.
Olenemata lõikes 1 sätestatud aruandlusnõudest võib RKP otsustada, et asjaomases liikmesriigis resideerivad artik
li 2 lõigete 2, 3 ja 4 alusel valitud andmeesitajad esitavad I, II ja III lisas näidatud statistilise teabe EKP-le. Asjaomane RKP
teatab sellest EKP-le ja andmeesitajatele, seejärel määratleb EKP aruandluskorra ja teeb selle andmeesitajatele kohustusli
kuks ning asub ise koguma andmeid otse andmeesitajatelt.
4.
Kui RKP on valinud lisaandmeesitajad ja neid artikli 2 lõike 6 kohaselt teavitanud, esitavad nad igapäevase statisti
lise teabe seoses rahaturuinstrumentidega RKP-le. EKP taotluse korral edastab RKP lisaandmeesitajatelt saadud statistilise
teabe EKP-le vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõikele 2.
5.
RKPd määratlevad aruandluskorra ja teevad selle täiendavatele andmeesitajatele kohustuslikuks, võttes arvesse riigi
siseseid statistikaaruandluse nõudeid. RKPd tagavad, et nende siseriiklike aruandlusnõuete kohaselt peavad lisaandmeesi
tajad kinni pidama nõuetest, mis on samaväärsed käesoleva määruse artiklites 6 kuni 8, artikli 10 lõikes 3, artiklis 11 ja
artiklis 12 sätestatutega. RKPd tagavad, et need aruandlusnõuded võimaldavad saada nõutava statistilise teabe ning täpselt
kontrollida IV lisas sätestatud teabeedastuse, täpsuse, mõistete vastavuse ja andmete parandamise miinimumnõuete täit
mist.

Artikkel 4
Tähtajad
1.
Kui RKP otsustab vastavalt artikli 3 lõikele 3, et andmeesitajad esitavad I, II ja III lisas näidatud statistilise teabe otse
EKP-le, edastavad andmeesitajad selle teabe EKP-le järgmiselt:
a) artikli 2 lõike 2 alusel valitud andmeesitajate kogutud andmed edastatakse EKP-le kord päevas ajavahemikus alates
kella 18.00 tehingupäeval kuni 7.00 Kesk-Euroopa aja järgi esimesel TARGET2 arvelduspäeval pärast tehingupäeva.
b) Artikli 2 lõigete 3 ja 4 alusel valitud andmeesitajate kogutud andmed edastatakse EKP-le kord päevas ajavahemikus
alates kella 18.00 tehingupäeval kuni 13.00 Kesk-Euroopa aja järgi esimesel TARGET2 arvelduspäeval pärast tehingu
päeva.
c) Andmed, mille suhtes RKP kohaldab erandit vastavalt artiklile 5, edastatakse EKP-le kord nädalas ajavahemikus alates
kella 18.00 tehingupäeval kuni 13.00 Kesk-Euroopa aja järgi esimesel TARGET2 arvelduspäeval pärast selle nädala
lõppu, mille kohta need andmed käivad.
2.
Kõikidel muudel juhtudel peale lõikes 1 nimetatute edastavad RKPd andmeesitajatelt I, II ja III lisa kohaselt saadud
igapäevase statistilise teabe rahaturgude kohta EKP-le järgmiselt:
a) artikli 2 lõike 2 alusel valitud andmeesitajatelt kogutud andmed edastatakse EKP-le kord päevas enne kella 7.00 KeskEuroopa aja järgi esimesel TARGET2 arvelduspäeval pärast tehingupäeva.
b) Artikli 2 lõigete 3 ja 4 alusel valitud andmeesitajatelt kogutud andmed edastatakse EKP-le kord päevas enne kella
13.00 Kesk-Euroopa aja järgi esimesel TARGET2 arvelduspäeval pärast tehingupäeva.
c) Artikli 2 lõike 6 kohaselt lisaandmeesitajatelt kogutud andmed edastatakse EKP-le kord päevas enne kella 13.00 KeskEuroopa aja järgi esimesel TARGET2 arvelduspäeval pärast tehingupäeva, kord nädalas enne kella 13.00 Kesk-Euroopa
aja järgi esimesel TARGET2 arvelduspäeval pärast selle nädala lõppu, mille kohta need andmed käivad, või kord kuus
enne kella 13.00 Kesk-Euroopa aja järgi esimesel TARGET2 arvelduspäeval pärast selle kuu lõppu, mille kohta need
andmed käivad. RKPd otsustavad aruandlussageduse ja teatavad sellest viivitamata EKP-le. RKPd võivad aruandlussage
dust muuta kord aastas.
d) Andmed, mille suhtes RKP kohaldab erandit vastavalt artiklile 5, edastatakse EKP-le kord nädalas enne kella 13.00
Kesk-Euroopa aja järgi esimesel TARGET2 arvelduspäeval pärast selle nädala lõppu, mille kohta need andmed käivad.
3.
RKPd otsustavad, mis ajal nad peavad andmed andmeesitajatelt saama, et täita oma lõikes 2 sätestatud aruandlusko
hustust, ja teatavad sellest andmeesitajatele.
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4.
Kui lõikes 1 või 2 viidatud tähtaeg langeb päevale, mil TARGET2 on suletud, pikendatakse tähtaega järgmise
päevani, mil TARGET2 on EKP veebilehel avaldatud teadete kohaselt avatud.

Artikkel 5
Erand
Kui andmeesitajad on valitud artikli 2 lõike 3 või 4 alusel, võib RKP otsustada, et need andmeesitajad võivad saata
igapäevase rahaturgude statistika RKP-le kord nädalas enne kella 13.00 (Kesk-Euroopa aja järgi) esimesel TARGET2 arvel
duspäeval pärast selle nädala lõppu, mille kohta need andmed käivad, kui nad ei saa oma tegevusega seotud põhjustel
täita nõuet, mille kohaselt tuleb aruanded esitada kord päevas. EKP võib seada RKPdele tingimusi seoses selle erandi
kohaldamisega.

Artikkel 6
Ühinemine, jagunemine, ümberkorraldamine ja maksejõuetus
1.
Ühinemise, jagunemise, eraldamise (spin-off) või muu ümberkorraldamise korral, mis võib mõjutada andmeesitaja
statistikaalaste kohustuste täitmist, teatab andmeesitaja EKP-le ja asjaomasele RKP-le pärast sellise toimingu tegemise
kavatsuse avalikuks saamist ja mõistliku aja jooksul enne selle tegemist sellest, kuidas kavatsetakse täita käesolevas
määruses sätestatud statistikaaruandluse nõuded. Samuti teatab andmeesitaja EKP-le ja asjaomasele RKP-le selle toimingu
lõpuleviimisest 14 päeva jooksul.
2.
Kui andmeesitaja ühineb teise üksusega ühendamise teel vastavalt määratlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivis 2011/35/EL (1) ning üks ühinevatest üksustest oli andmeesitaja, jätkab ühinenud üksus käesoleva määruse
kohaselt aruannete esitamist.
3.
Kui andmeesitaja ühineb teise üksusega uue äriühingu asutamise teel vastavalt määratlusele direktiivis 2011/35/EL
ning üks ühinevatest üksustest oli andmeesitaja, hakkab ühinemise tulemusel tekkinud üksus käesoleva määruse kohaselt
aruandeid esitama, kui ta vastab andmeesitaja määratlusele.
4.
Kui andmeesitaja jaguneb kaheks või enamaks üksuseks jaotumise teel või uue äriühingu asutamise teel vastavalt
määratlustele kuuendas nõukogu direktiivis 82/891/EMÜ (2) ning üks uutest üksustest on andmeesitaja, hakkab see uus
üksus käesoleva määruse kohaselt aruandeid esitama. Ettevõtete jagunemine hõlmab ka eraldamist, mille puhul andmee
sitaja võõrandab oma varad ja kohustused tervikuna või osaliselt uuele äriühingule selle äriühingu aktsiate või osade eest.
5.
Kui andmeesitaja muutub maksejõuetuks, kaotab krediidiasutuse tegevusloa või tema pangandustegevus muul viisil
lakkab ning pädev järelevalveasutus seda kinnitab, ei ole sel andmeesitajal enam käesolevast määrusest tulenevat aruande
kohustust.
6.

Lõike 5 kohaldamisel loetakse andmeesitaja maksejõuetuks ühel või mitmel järgmisel asjaolul:

a) ta loovutab oma vara võlausaldajatele või selleks, et ettevõte saneerida, sõlmida võlausaldajatega kohtulik kokkulepe
või kompromiss;
b) ta tunnistab kirjalikult, et ei suuda oma võlgu tähtaegselt ära maksta;
c) ta esitab taotluse või annab nõusoleku pankrotihalduri, valitseja, likvideerija või muu seesuguse isiku määramiseks
tema enda või kogu tema vara või selle olulise osa suhtes;
d) tema suhtes esitatakse kohtus või muus pädevas ametiasutuses pankrotiavaldus (välja arvatud siis, kui seda teeb
vastaspool seoses andmeesitaja kohustusega selle vastaspoole ees);
e) tema tegevus lõpetatakse või ta muutub maksejõuetuks (või on analoogses menetluses) või esitab taotluse või aval
duse — või teine üksus või isik esitab taotluse või avalduse — tema saneerimiseks, võlausaldajatega kohtuliku kokku
leppe või kompromissi sõlmimiseks, ümberkujundamiseks (readjustment), valitsemiseks kolmanda isiku poolt, likvidee
rimiseks, äriühingu lõppemiseks või muuks seesuguseks kohustustest vabastavaks lahenduseks vastavalt olemasoleva
tele või tulevastele õigusaktidele ning sellist taotlust või avaldust (välja arvatud tegevuse lõpetamise või analoogse
menetluse taotlemisel, mille suhtes ei kohaldata 30-päevast tähtaega) ei peatata ega jäeta rahuldamata 30 päeva
jooksul alates selle esitamisest;
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiiv 2011/35/EL, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist (ELT L 110, 29.4.2011,
lk 1).
(2) Nõukogu 17. detsembri 1982. aasta kuues direktiiv 82/891/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist lähtuvalt asutamislepingu artik
li 54 lõike 3 punktist g (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 47).
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f) tema või kogu tema vara või selle olulise osa suhtes määratakse pankrotihaldur, valitseja, likvideerija või muu seesu
gune isik või
g) kutsutakse kokku tema võlausaldajate koosolek eesmärgiga kaaluda vabatahtlikku likvideerimist (voluntary arrangement)
(või muud seesugust menetlust).

Artikkel 7
Konfidentsiaalsussätted
1.
Saades ja töödeldes käesoleva määruse alusel andmeid, mis sisaldavad konfidentsiaalset teavet, sealhulgas niisugu
seid andmeid teiste euroala RKPdega jagades, kohaldavad EKP ja RKPd määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklites 8 ja 8c sätes
tatud konfidentsiaalse statistilise teabe kaitse ja kasutamise standardeid.
2.
Järgides lõiget 1, ei edastata ega jagata EKP või RKP poolt käesoleva määruse alusel kogutud statistilistes andmetes
sisalduvat konfidentsiaalset teavet teistele asutustele ega kolmandatele isikutele peale EKP ja euroala RKPde, välja arvatud
juhul, kui asjaomane andmeesitaja on andnud EKP-le või asjaomasele RKP-le selleks eelnevalt sõnaselge kirjaliku nõuso
leku ning EKP või asjaomane RKP on vajaduse korral sõlminud sellise andmeesitajaga asjakohase konfidentsiaalsusle
pingu.

Artikkel 8
Teabe kontrollimine ja sundkogumine
EKP-l ja RKPdel on õigus kontrollida ja vajaduse korral sundkoguda teavet, mida andmeesitajad esitavad artiklis 3 sätes
tatud statistilise aruandluse nõuete ning käesoleva määruse I, II ja III lisa alusel. Seda õigust võib kasutada eelkõige juhul,
kui andmeesitaja ei täida IV lisas sätestatud teabeedastuse, täpsuse, mõistete vastavuse ja andmete parandamise nõudeid.
Samuti kohaldatakse määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklit 6.

Artikkel 9
Lihtsustatud kord muudatuste tegemiseks
EKPS statistikakomitee seisukohti arvestades võib EKP juhatus teha käesoleva määruse lisadesse tehnilisi muudatusi, kui
nendega ei muudeta põhimõttelist alusraamistikku ega andmeesitajate aruandluskoormust. Juhatus teatab EKP nõukogule
igast sellisest muudatusest ebakohase viivituseta.

Artikkel 10
Aruandluse algus
1.
Artikli 2 lõike 2 alusel valitud andmeesitajate aruandlus vastavalt käesolevale määrusele algab artiklis 12 ette
nähtud üleminekusätete kohaselt 1. aprilli 2016. aasta andmetega.
2.
Artikli 2 lõigete 3 ja 4 alusel valitud andmeesitajate aruandlus vastavalt käesolevale määrusele algab kuupäeval,
mille EKP või asjaomane RKP andmeesitajale artikli 2 lõike 5 kohaselt teatab, kuid igal juhul mitte enne 12 kuu möödu
mist artikli 2 lõikes 3 või 4 ette nähtud nõukogu otsuse vastuvõtmisest.
3.
Peale selle võivad artikli 2 lõike 4 alusel valitud representatiivsed andmeesitajad esitada EKP-le või asjaomasele
RKP-le kirjaliku põhjendatud taotluse aruandluse alguskuupäeva edasilükkamiseks. Edasilükkamise taotlus võidakse rahu
ldada kuni kuue kuu pikkuseks tähtajaks, mida võidakse hiljem pikendada kuni kuue kuu kaupa. EKP või asjaomane RKP
võib nõustuda lükkama taotluse esitanud representatiivsete andmeesitajate aruandluse alguskuupäeva edasi, kui ta peab
niisugust viivitust õigustatuks. Kui andmeesitajatel ei ole andmeid esitada või on ainult andmed, mis ei ole aruandluse
alguskuupäeval nii EKP kui ka RKP arvates representatiivsed, võib RKP nõustuda vabastama ta aruandluse alguskuupäeva
kohaldamisest. Vabastada võib ainult RKP koostöös EKPga, kui nii EKP kui ka RKP peavad taotlust õigustatuks ja see ei
ohusta aruandlusvalimi representatiivsust.
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4.
Artikli 2 lõike 6 alusel lisaandmeesitajateks valitud rahaloomeasutuste aruandlus vastavalt käesolevale määrusele
algab kuupäeval, mille RKP lisaandmeesitajale artikli 2 lõike 6 kohaselt teatab.
Artikkel 11
Korrapärane uuesti läbivaatamine
EKP vaatab käesoleva määruse toimimise uuesti läbi 12 kuu möödudes aruandluse alguskuupäevast ning esitab selle
kohta aruande. Vastavalt aruandes antud soovitustele võib ta suurendada või vähendada andmeesitajate arvu ja/või statis
tikaaruandluse nõudeid. Pärast seda esmaläbivaatamist ajakohastatakse tegeliku andmeid esitava üldkogumi koosseisu
korrapäraselt igal teisel aastal.
Artikkel 12
Üleminekusätted
Ajavahemikus alates 1. aprillist 2016 kuni 1. juulini 2016 on andmeesitajatel lubatud esitada EKP-le või asjaomasele
RKP-le rahaturgude statistika aruandeid mõne, kuid mitte kõikide asjakohaste päevade kohta. EKP või asjaomane RKP
võib ette näha päevad, mille kohta tuleb aruanded esitada.
Artikkel 13
Lõppsätted
Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas
aluslepingutega.
Frankfurt Maini ääres, 26. november 2014
EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI
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I LISA

Tagatud tehingutega seotud rahaturgude statistika aruandlusvorm
1. OSA
INSTRUMENDILIIK

Andmeesitajad teatavad Euroopa Keskpangale (EKP) või asjaomasele riigi keskpangale (RKP) kõik tagasiostulepingud ning
nende alusel sõlmitud ja eurodes vääringustatud üheaastase või lühema tähtajaga (määratluse kohaselt tehingupäevast
arvates kuni 397-päevase tähtajaga) repotehingud, sealhulgas kolmepoolsed repotehingud, mis andmeesitaja on sõlminud
teiste rahaloomeasutustega, muude finantsvahendusettevõtetega (OFId), kindlustusseltsidega, pensionifondidega, valitse
missektoriga või keskpankadega investeerimise eesmärgil või mittefinantsettevõtetega, mis on liigitatud Basel III LCR
raamistiku kohaselt „hulgiettevõteteks”.

2. OSA
ANDMETE LIIGID

1. Iga tehingu kohta esitatavate tehingupõhiste andmete (1) liigid

Väli

Andmete kirjeldus

Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm
tingimused

Transaction identifier
(tehingutunnus)

Sisemine kordumatu tehingutunnus, mida Igal vastaval aruandepäeval mis tahes rahatu
andmeesitaja iga tehingu kohta kasutab.
rusegmendi kohta teatatud tehingul on kordu
matu tehingutunnus.

Reporting date
(aruandepäev)

Kuupäev, mil andmed EKP-le või RKP-le
esitatakse.

Electronic time stamp
(ajatempel)

Tehingu
kellaaeg.

Counterparty code
(vastaspoole kood)

Tunnuskood, mida kasutatakse selleks, et Kui tehingud on sooritatud keskse vastas
tuvastada andmeesitaja vastaspool teatatavas poole (CCP) kaudu, tuleb esitada keskse
tehingus.
vastaspoole juriidilise isiku tunnus (LEI).

sõlmimise

või

registreerimise

Tehingute kohta, mis on sooritatud mittefi
nantsettevõtetega, OFIdega, kindlustusseltsi
dega, pensionifondidega, valitsemissektoriga
ja keskpankadega, ning kõikide muude
teatatud tehingute kohta, mille suhtes vastas
poole juriidilise isiku tunnust ei esitata, tuleb
näidata vastaspoole liik.
Counterparty code ID
(vastaspoole koodi
tunnus)

Tunnus, mis näitab teatatud vastaspoole Kasutada igal juhul. Esitatakse individuaalne
koodi liiki.
vastaspoole kood.

Counterparty location
(vastaspoole asukoht)

Rahvusvahelise
Standardiorganisatsiooni Kohustuslik, kui individuaalset vastaspoole
(ISO) riigikood, mis tähistab vastaspoole koodi ei esitata. Muudel juhtudel ei ole kohus
asukohariiki.
tuslik.

Transaction nominal
amount (tehingu
nominaalsumma)

Algselt laenuks võetud või antud summa.

(1) Elektroonilised aruandlusstandardid ja andmete tehnilised spetsifikaadid avaldatakse eraldi. Need on avaldatud veebilehel www.ecb.int
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Väli

Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm
tingimused

Andmete kirjeldus

Collateral nominal
amount (tagatise
nimiväärtus)

Antud tagatise nimiväärtus.

Trade date (tehingu
päev)

Kuupäev,
sõlmivad.

mil

pooled

L 359/107

Välja arvatud kolmepoolsete repotehingute
jm tehingute puhul, kus antud tagatist ei
näidata rahvusvahelise väärtpaberite identifit
seerimisnumbri (ISIN-koodi) abil.

finantstehingu

Settlement date (arvel Ostukuupäev, st kuupäev, mil laenuandja Avatud tagasiostutehingute puhul on selleks
duskuupäev)
peab laenuvõtjale raha ja laenuvõtja kuupäev, mil selgub, et tehingut edasi ei asen
data (isegi kui raha üle ei anta).
laenuandjale tagatise üle andma.

Maturity date (täht
päev)

Tagasiostukuupäev, st kuupäev, mil laenu Avatud tagasiostutehingute puhul on selleks
võtja peab laenuandjale raha tagasi maksma. kuupäev, mil tuleb tagasi maksta võlgnetav
põhisumma ja intress, kui tehingut edasi ei
asendata.

Transaction sign
(tehingu märk)

Repotehingu korral raha laenuks võtmine ja
pöördrepotehingu korral raha laenuks
andmine.

ISIN of the collateral
(tagatise ISIN-kood)

Finantsturgudel emiteeritud väärtpaberitele
määratud ISIN-kood, mis koosneb 12 tärgist
ja võimaldab väärtpaberi eksimatult tuvas
tada (vastavalt ISO 6166 standardile).

Collateral type (taga
tise liik)

Selleks, et tuvastada tagatiseks antud vara Näidata kõikidel juhtudel, mil individuaalset
liik, kui individuaalne ISIN-kood puudub.
ISIN-koodi ei esitata.

Special collateral flag
(eritagatise tähis)

Selleks, et tuvastada kõik üldtagatise vastu Selle välja täitmine ei ole kohustuslik.
sõlmitud repotehingud ja eritagatise vastu
sõlmitud repotehingud. Vabatahtlik väli, mis
täidetakse üksnes siis, kui andmeesitajal on
võimalik seda teha.

Deal rate (tehingu
intressimäär)

Rahaturu meetodil ACT/360 väljendatud
intressimäär, millega repotehing sõlmiti ja
millega laenuks antud rahasumma tagasi
makstakse.

Collateral haircut
(tagatise väärtuskärbe)

Riskiohjemeede, mille kohaselt arvestatakse Selle välja täitmine on nõutav
tagatise väärtus vastava vara turuväärtusest üheainsa tagatisega tehingute korral.
teatava protsentuaalse osa (ehk väärtus
kärpe) võrra väiksemaks. Aruandluses arvu
tatakse väärtuskärbe nii, et laenuks antud/
võetud raha ja antud tagatise turuväärtuse,
sealhulgas kogunenud intressi omavaheline
suhe lahutatakse 100st.

Näidata, välja arvatud kolmepoolsete repote
hingute ja kõigi muude repotehingute puhul,
milles panditud väärtpabereid ei identifitsee
rita ühtse ISIN-koodiga.

üksnes

L 359/108

ET

Väli
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Andmete kirjeldus

16.12.2014
Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm
tingimused

Counterparty code of
the tri-party agent
(kolmepoolse agendi
vastaspoolekood)

Kolmepoolse agendi vastaspoolekood.

Näidata kolmepoolsete repotehingute korral.

Tri-party agent code
ID (kolmepoolse
agendi vastaspoole
koodi tunnus)

Tunnus, mis näitab esitatud kolmepoolse Kasutada igal juhul, kui esitatakse eraldi
agendi koodi liiki.
kolmepoolse agendi kood.

Beneficiary in case of
transactions
conducted via CCPs
(kesksete vastaspoolte
kaudu sooritatud
tehingus esindatav
isik)

2. Olulisuse künnis
Mittefinantsettevõtetega sõlmitud tehingute kohta tuleb aruanne esitada ainult siis, kui need mittefinantsettevõtted on
liigitatud Basel III LCR raamistiku kohaselt hulgiettevõteteks (1).
3. Erandid
Aruandeid ei pea esitama kontsernisiseste tehingute kohta.

(1) Vt dokument „Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, lk 23–27, avaldatud Rahvusvaheliste Arvelduste
Panga veebilehel www.bis.org.
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II LISA

Tagamata tehingutega seotud rahaturgude statistika aruandlusvorm
1. OSA
INSTRUMENTIDE LIIGID

1. Andmeesitajad teatavad Euroopa Keskpangale (EKP) või asjaomasele riigi keskpangale (RKP):
a) kõik järgmises tabelis loetletud instrumente kasutades sõlmitud ja eurodes vääringustatud üheaastase või lühema
tähtajaga (määratluse kohaselt tehingupäevast arvates kuni 397-päevase tähtajaga) laenuvõtutehingud, mis andmee
sitaja on sõlminud teiste rahaloomeasutustega, muude finantsvahendusettevõtetega (OFId), kindlustusseltsidega,
pensionifondidega, valitsemissektoriga või keskpankadega investeerimise eesmärgil või mittefinantsettevõtetega,
mis on liigitatud Basel III LCR raamistiku kohaselt „hulgiettevõteteks”;
b) kõik teiste krediidiasutustega sõlmitud üheaastase või lühema tähtajaga (määratluse kohaselt tehingupäevast arvates
kuni 397-päevase tähtajaga) laenuandmistehingud, mis seisnevad tagamata hoiustes või selles, et emiteerivatelt
krediidiasutustelt on ostetud kuni üheaastase tähtajaga kommertspabereid, hoiusertifikaate, ujuva intressimääraga
võlakirju või muid võlaväärtpabereid.
2. Järgmises tabelis on standardselt kirjeldatud nende instrumentide liike, millega hõlmatud tehingute kohta on andmee
sitajad kohustatud EKP-le aruande esitama. Kui andmeesitajad on kohustatud esitama tehingute kohta aruandeid oma
RKP-le, peab see RKP need instrumentide liikide kirjeldused siseriiklikul tasandil vastavalt käesolevale määrusele üle
võtma.
Instrumendiliik

Kirjeldus

Deposits (hoiused)

Andmeesitaja poolt (laenuks) võetud või antud tagamata, intresse kandvad hoiused, mis on
kas etteteatamisega lõpetatavad või mille tähtaeg ei ületa üht aastat.

Certificate of deposit
(hoiusertifikaat)

Rahaloomeasutuse emiteeritud tähtajaline võlainstrument, mis annab valdajale õiguse
konkreetsele fikseeritud intressimäärale kuni üheaastase fikseeritud tähtaja jooksul.

Commercial paper
(kommertspaber)

Tagamata või emitendi tagatiseta kuni üheaastase tähtajaga võlainstrument, mis kannab
intresse või on diskonteeritud.

Floating rate note
(ujuva intressimääraga
võlakiri)

Kuni üheaastase tähtajaga võlainstrument, mille puhul perioodilisi intressiväljamakseid arvu
tatakse väärtuse põhjal, st fikseerides baasmäära, nagu nt Euribor, ette kindlaks määratud
kuupäevadel (fikseerimispäevadel).

Puttable instruments
(tagasimüüdavad
instrumendid)

Võlainstrument, mis annab valdajale müügioptsiooni, s.o võimaluse taotleda emitendilt enne
tähtaegset tagasimakset, mille lubatud kasutamisaeg algab emiteerimiskuupäevast arvates
kuni ühe aasta jooksul või mille etteteatamistähtaeg on emiteerimiskuupäevast arvates kuni
üks aasta.

Callable instruments
(sissenõutavad instru
mendid)

Võlainstrument, mis annab valdajale ostuoptsiooni, s.o võimaluse lunastada instrument välja
ennetähtaegselt, ja mille tagasimaksmise lõpptähtpäev saabub emiteerimiskuupäevast arvates
kuni ühe aasta jooksul.

Other short-term debt
securities (muud
lühiajalised võlaväärt
paberid)

Andmeesitajate emiteeritud kuni üheaastase tähtajaga allutamata väärtpaberid, v.a omandi
väärtpaberid, mis on harilikult vabalt kaubeldavad ja millega kaubeldakse järelturgudel või
mis on turul tasaarvestatavad ega anna valdajale omandiõigust väärtpaberi emiteerinud ette
võttes. Siia kuuluvad:
a) väärtpaberid, mis annavad valdajale tingimusteta õiguse fikseeritud või lepinguliselt kind
laks määratavale tulule, mis seisneb kupongimaksetes ja/või ettenähtud fikseeritud
summas, mis makstakse välja kindlal kuupäeval (või kindlatel kuupäevadel) või alates
emiteerimise ajal kindlaks määratud kuupäevast;
b) andmeesitajate emiteeritud mittekaubeldavad instrumendid, mis muutuvad hiljem vabalt
kaubeldavaks ja liigitatakse ümber „võlaväärtpaberiteks”.
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2. OSA
ANDMETE LIIGID

1. Iga tehingu kohta esitatavate tehingupõhiste andmete (1) liigid

Väli

Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm
tingimused

Andmete kirjeldus

Transaction identifier
(tehingutunnus)

Sisemine kordumatu tehingutunnus,
andmeesitaja iga tehingu kohta kasutab.

mida Igal vastaval aruandepäeval mis tahes
rahaturusegmendi kohta teatatud tehingul
on kordumatu tehingutunnus.

Reporting date
(aruandepäev)

Kuupäev, mil andmed EKP-le või RKP-le esita
takse.

Electronic time stamp
(ajatempel)

Tehingu sõlmimise või registreerimise kellaaeg.

Counterparty code
(vastaspoole kood)

Tunnuskood, mida kasutatakse selleks, et tuvas Kui tehingud on sooritatud keskse vastas
tada
andmeesitaja vastaspool
teatatavas poole (CCP) kaudu, tuleb esitada keskse
tehingus.
vastaspoole juriidilise isiku tunnus (LEI).
Tehingute kohta, mis on sooritatud mitte
finantsettevõtetega, OFIdega, kindlustus
seltsidega, pensionifondidega, valitsemis
sektoriga ja keskpankadega, ning kõikide
muude teatatud tehingute kohta, mille
suhtes vastaspoole juriidilise isiku tunnust
ei esitata, tuleb näidata vastaspoole liik.

Counterparty code ID
(vastaspoole koodi
tunnus)

Tunnus, mis näitab teatatud vastaspoole koodi Kasutada igal juhul. Esitatakse indivi
liiki.
duaalne vastaspoole kood.

Counterparty location
(vastaspoole asukoht)

Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) Kohustuslik, kui individuaalset vastaspoole
riigikood, mis tähistab vastaspoole asukohariiki. koodi ei esitata. Muudel juhtudel ei ole
kohustuslik.

Trade date (tehingu
päev)

Kuupäev, mil pooled finantstehingu sõlmivad.

Settlement date (arvel Kuupäev, mil laenuandja laenuvõtjale raha Nõudekontode (call accounts) ja muu taga
duskuupäev)
laenab või mil arveldatakse võlainstrumendi mata, etteteatamisega lõpetatava laenuvõt
mise/laenuandmise korral kuupäev, mil
ost.
hoius aegub (s.o kuupäev, mil see oleks
tagasi makstud, kui see oleks sisse
nõutud/asendamata jäetud).

(1) Elektroonilised aruandlusstandardid ja andmete tehnilised spetsifikaadid avaldatakse eraldi. Need on avaldatud veebilehel www.ecb.int.
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Andmete kirjeldus

L 359/111
Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm
tingimused

Maturity date (täht
päev)

Kuupäev, mil laenuvõtja peab laenuandjale raha Sissenõutavate instrumentide (callable
tagasi maksma või mil võlainstrumendi tähtaeg instruments) kohta tuleb näidata lõpptäht
lõpeb ja tuleb täita tagasimaksekohustus.
päev. Tagasimüüdavate instrumentide
(puttable instruments) kohta tuleb näidata
varaseim kuupäev, mil müügioptsiooni
võib kasutada. Nõudekontode ja muu
tagamata,
etteteatamisega
lõpetatava
laenuvõtmise/laenuandmise kohta tuleb
näidata varaseim kuupäev, mil instru
mendi võib lunastada.

First call/put date
(varaseim ostu või
müügi kuupäev)

Varaseim kuupäev, mil ostu- või müügiopt Näidata üksnes sissenõutavate või tagasi
siooni saab kasutada.
müüdavate instrumentide kohta, millel on
määratud varaseim ostu- või müügiopt
siooni kasutamise kuupäev.

Call/put notice period
(ostu- või müügiopt
siooni kasutamise
etteteatamistähtaeg)

Sissenõutavate või tagasimüüdavate instrumen
tide puhul see, mitu kalendripäeva varem peab
optsioonivaldaja instrumendi valdajale/emiten
dile optsiooni kasutamisest ette teatama. Ettetea
tamisega lõpetatavate hoiuste puhul see, mitu
kalendripäeva varem peab hoiuse valdaja laenu
võtjale hoiuse lõpetamisest ette teatama.

Näidata üksnes sissenõutavate või tagasi
müüdavate instrumentide kohta, millel on
määratud etteteatamistähtaeg, ja hoiuste
kohta, mida saab lõpetada varem kokku
lepitud etteteatamistähtajaga.

Call/put (ostuoptsioon Tähis, mis näitab, kas instrument annab ostuvõi müügioptsioon)
või müügioptsiooni.

Transaction sign
(tehingu märk)

Osutab sellele, kas tehingu nominaalsummas
näidatud raha on laenuks võetud või antud.

Transaction nominal
amount (tehingu
nominaalsumma)

Hoiustena laenuks antud või võetud raha
summa. Võlaväärtpaberite korral on selleks
emiteeritud/ostetud väärtpaberi nimiväärtus.

Transaction price
(tehingu kurss)

Kurss, millega väärtpaber emiteeritakse, st algse Tagamata hoiuste puhul näidata väär
rahalise tulu ja nimiväärtuse suhe protsentides tusel 100.
väljendatuna.

Instrument type
(instrumendi liik)

Selleks, et näidata, millise instrumendi kaudu
laenu võetakse või antakse: nt tagamata
hoiused, muud tagamata lühiajalised fikseeritud
intressimääraga võlainstrumendid, muud taga
mata lühiajalised muutuva intressimääraga
võlainstrumendid, varadega tagatud kommerts
paberid vms.

Type of rate (intressi
määra liik)

Selleks, et näidata, kas instrumendil on fiksee
ritud või ujuv intressimäär.
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Andmete kirjeldus

16.12.2014
Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm
tingimused

Deal rate (tehingu
intressimäär)

(Rahaturu meetodil ACT/360 väljendatud) Näidatakse ainult fikseeritud intressimää
intressimäär, millega hoiusetehing sõlmiti ja raga instrumentide kohta.
millega laenuks antud rahasumma tagasi maks
takse. Võlainstrumentide puhul on selleks (raha
turu meetodil ACT/360 väljendatud) tegelik
intressimäär, millega instrument emiteeriti/
osteti.

Reference rate
(baasintressimäär)

Baasintressimäär, mille põhjal
perioodilisi intressimakseid.

arvutatakse Näidata ainult ujuva
instrumentide kohta.

intressimääraga

Spread (intressimää
rade vahe)

Vastava perioodi suhtes tegelikult kohaldatava Näidata ainult ujuva
intressimäära arvutamisel baasintressimäärale instrumentide kohta.
lisatud (positiivne) või sellest maha arvatud
(negatiivne) baaspunktide arv.

intressimääraga

2. Olulisuse künnis
Mittefinantsettevõtetega sõlmitud tehingute kohta tuleb aruanded esitada ainult siis, kui need mittefinantsettevõtted
on liigitatud Basel III LCR raamistiku kohaselt hulgiettevõteteks.
3. Erandid
Aruandeid ei pea esitama kontsernisiseste tehingute kohta.
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III LISA

Tuletisinstrumenditehingutega seotud rahaturgude statistika
1. OSA
INSTRUMENTIDE LIIGID

Andmeesitajad peaksid teatama Euroopa Keskpangale (EKP) või asjaomasele riigi keskpangale (RKP):
a) kõik välisvaluuta vahetustehingud, milles eurot ostetakse/müüakse välisvaluuta eest hetkekursiga ning müüakse või
ostetakse tulevasel kuupäeval välisvaluuta eest tagasi eelnevalt kokku lepitud tähtpäevakursiga ja mis andmeesitaja on
sõlminud teiste rahaloomeasutustega, muude finantsvahendusettevõtetega (OFId), kindlustusseltsidega, pensionifondi
dega, valitsemissektoriga või keskpankadega investeerimise eesmärgil või mittefinantsettevõtetega, mis on liigitatud
Basel III LCR raamistiku kohaselt „hulgiettevõteteks”;
b) eurodes vääringustatud indeksipõhised üleööintressi-vahetustehingud (OISd), mis andmeesitaja on sõlminud teiste
rahaloomeasutustega, OFIdega, kindlustusseltsidega, pensionifondidega, valitsemissektoriga või keskpankadega inves
teerimise eesmärgil või mittefinantsettevõtetega, mis on liigitatud Baseli III LCR raamistiku kohaselt „hulgiettevõte
teks”.
2. OSA
ANDMETE LIIGID

1. Iga välisvaluuta vahetustehingu kohta esitatavate tehingupõhiste andmete (1) liigid

Väli

Andmete kirjeldus

Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm
tingimused

Transaction identifier
(tehingutunnus)

Sisemine kordumatu tehingutunnus, mida Igal vastaval aruandepäeval mis tahes rahatu
andmeesitaja iga tehingu kohta kasutab.
rusegmendi kohta teatatud tehingul on kordu
matu tehingutunnus.

Reporting date
(aruandepäev)

Kuupäev, mil andmed EKP-le või RKP-le
esitatakse.

Electronic time stamp
(ajatempel)

Tehingu
kellaaeg.

Counterparty code
(vastaspoole kood)

Tunnuskood, mida kasutatakse selleks, et Kui tehingud on sooritatud keskse vastas
tuvastada andmeesitaja vastaspool teatatavas poole (CCP) kaudu, tuleb esitada keskse
vastaspoole juriidilise isiku tunnus (LEI).
tehingus.

sõlmimise

või

registreerimise

Tehingute kohta, mis on sooritatud mittefi
nantsettevõtetega, OFIdega, kindlustusseltsi
dega, pensionifondidega, valitsemissektoriga
ja keskpankadega, ning kõikide muude
teatatud tehingute kohta, mille suhtes vastas
poole juriidilise isiku tunnust ei esitata, tuleb
näidata vastaspoole liik.
Counterparty code ID
(vastaspoole koodi
tunnus)

Tunnus, mis näitab teatatud vastaspoole Kasutada igal juhul. Esitatakse individuaalne
koodi liiki.
vastaspoole kood.

Counterparty location
(vastaspoole asukoht)

Rahvusvahelise
Standardiorganisatsiooni Kohustuslik, kui individuaalset vastaspoole
(ISO) riigikood, mis tähistab vastaspoole koodi ei esitata. Muudel juhtudel ei ole kohus
asukohariiki.
tuslik.

(1) Elektroonilised aruandlusstandardid ja andmete tehnilised spetsifikaadid avaldatakse eraldi. Need on avaldatud veebilehel www.ecb.int.
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Väli

Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm
tingimused

Andmete kirjeldus

mil

pooled

16.12.2014

Trade date (tehingu
päev)

Kuupäev,
sõlmivad.

finantstehingu

Spot value date
(hetkekursi kuupäev)

Kuupäev, mil üks pool müüb teisele poolele
teatava summa teatavat valuutat ja teine
pool maksab selle eest kokkulepitud summa
teatavas teises valuutas vastavalt kokkule
pitud vahetuskursile, mida nimetatakse
hetkekursiks.

Maturity date (täht
päev)

Kuupäev, mil välisvaluuta vahetustehingu
tähtaeg lõpeb ja hetkekursi kuupäeval
müüdud valuuta ostetakse tagasi.

Transaction sign
(tehingu märk)

Osutab sellele, kas tehingu nominaalsummas See peaks viitama hetketehingule euro seisu
näidatud eurod on hetkekursi kuupäeval kohast, st sellele, kas hetkekursi kuupäeval
osteti või müüdi eurosid.
ostetud või müüdud.

Transaction nominal
amount (tehingu
nominaalsumma)

Hetkekursi kuupäeval ostetud või müüdud
eurode summa.

Foreign currency code
(välisvaluuta kood)

Eurode eest ostetud/müüdud välisvaluuta
rahvusvaheline kolmekohaline ISO kood.

Foreign exchange spot Vahetuskurss euro ja välisvaluuta vahel selles
välisvaluuta vahetustehingu osas, milles
rate (vahetuse hetke
rakendatakse hetkekurssi.
kurss)
Foreign exchange
forward points (täht
päevakursi erinevus
hetkekursist)

Vahetustehingus rakendatava hetkekursi ja
tähtpäevakursi vahe baaspunktides väljenda
tuna valuutapaari suhtes valdavalt kasutata
vate turutavade kohaselt.

Beneficiary in case of
transactions
conducted via CCPs
(kesksete vastaspoolte
kaudu sooritatud
tehingus esindatav
isik)

2. Iga OIS kohta esitatavate tehingupõhiste andmete liigid

Väli

Transaction identifier
(tehingutunnus)

Andmete kirjeldus

Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm
tingimused

Sisemine kordumatu tehingutunnus, mida Igal vastaval aruandepäeval mis tahes rahatu
andmeesitaja iga tehingu kohta kasutab.
rusegmendi kohta teatatud tehingul peab
olema kordumatu tehingutunnus.

16.12.2014

Euroopa Liidu Teataja

ET

Väli

L 359/115
Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm
tingimused

Andmete kirjeldus

Reporting date
(aruandepäev)

Kuupäev, mil andmed EKP-le või RKP-le
esitatakse.

Electronic time stamp
(ajatempel)

Tehingu
kellaaeg.

Counterparty code
(vastaspoole kood)

Tunnuskood, mida kasutatakse selleks, et Kui tehingud on sooritatud keskse vastas
tuvastada andmeesitaja vastaspool teatatavas poole (CCP) kaudu, tuleb esitada keskse
tehingus.
vastaspoole juriidilise isiku tunnus (LEI).

sõlmimise

või

registreerimise Ei ole kohustuslik.

Tehingute kohta, mis on sooritatud mittefi
nantsettevõtetega, OFIdega, kindlustusseltsi
dega, pensionifondidega, valitsemissektoriga
ja keskpankadega, ning kõikide muude
teatatud tehingute kohta, mille suhtes vastas
poole juriidilise isiku tunnust ei esitata, tuleb
näidata vastaspoole liik.
Counterparty code ID
(vastaspoole koodi
tunnus)

Tunnus, mis näitab teatatud vastaspoole Kasutada igal juhul. Esitatakse individuaalne
koodi liiki.
vastaspoole kood.

Counterparty location
(vastaspoole asukoht)

ISO riigikood, mis tähistab vastaspoole Kohustuslik, kui individuaalset vastaspoole
asukohariiki.
koodi ei esitata. Muudel juhtudel ei ole kohus
tuslik.

Trade date (tehingu
päev)

Kuupäev,
sõlmivad.

Start date (alguspäev)

Kuupäev, mil arvutatakse tehingu perioodi
line ujuv üleööintressimäär.

Maturity date (täht
päev)

Viimane kuupäev tähtajas, mille suhtes arvu
tatakse kumuleeruv üleööintress.

Fixed interest rate
(fikseeritud intressi
määr)

OIS väljamakse arvutamisel kasutatav fiksee
ritud intressimäär.

Transaction sign
(tehingu märk)

Näitab, kas andmeesitaja maksab või saab
fikseeritud intressimäära.

Transaction nominal
amount (tehingu
nominaalsumma)

OIS nominaalsumma.

mil

pooled

finantstehingu

3. Olulisuse künnis
Mittefinantsettevõtetega sõlmitud tehingute kohta tuleb aruanne esitada ainult siis, kui need mittefinantsettevõtted on
liigitatud Basel III LCR raamistiku kohaselt hulgiettevõteteks.
4. Erandid
Aruandeid ei pea esitama kontsernisiseste tehingute kohta.
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Miinimumnõuded, mida peab täitma tegelik andmeid esitav üldkogum
Euroopa Keskpanga (EKP) statistilise aruandluse nõuete järgimiseks peavad andmeesitajad täitma järgmisi miinimumnõu
deid.
1. Edastamise miinimumnõuded:
i)

andmed tuleb saata õigel ajal ning EKP ja asjaomase riigi keskpanga (RKP) seatud tähtaegade jooksul;

ii) statistilised aruanded tuleb esitada sellisel kujul ja sellises formaadis, mis vastab EKP ja asjaomase RKP kehtestatud
tehnilistele aruandlusnõuetele;
iii) andmeesitaja peab esitama EKP-le ja asjaomasele RKP-le ühe või mitme kontaktisiku andmed;
iv) tuleb järgida tehnilisi spetsifikaate, mis käsitlevad andmete saatmist EKP-le ja asjaomasele RKP-le.
2. Täpsuse miinimumnõuded:
i)

statistiline teave peab olema õige;

ii) andmeesitajad peavad suutma anda teavet arengu kohta, millele esitatud andmed viitavad;
iii) statistiline teave peab olema täielik ning selles ei tohi olla pidevaid ega struktuurilisi lünki; puuduvate andmete
kohta tuleb anda EKP-le ja asjaomasele RKP-le teade ja selgitus ning kui see on asjakohane, tuleb puuduvad
andmed esitada niipea kui võimalik;
iv) andmeesitajad peavad kinni pidama proportsioonidest, ümardamispõhimõtetest ja kümnendkohtadest, mis EKP ja
asjaomased RKPd on andmete esitamise tehnilise osa suhtes ette näinud.
3. Mõistete vastavuse miinimumnõuded:
i)

statistiline teave peab vastama käesolevas määruses sisalduvatele määratlustele ja liigitustele;

ii) kui nendest määratlustest ja liigitustest on kõrvale kaldutud, peavad andmeesitajad vajaduse korral korrapäraselt
kontrollima kasutatud meetme ja käesolevas määruses ette nähtud meetme vahelist erinevust ja selle mõõtma;
iii) andmeesitajad peavad suutma selgitada lahknevusi, mis ilmnevad esitatud andmete võrdlemisel varasemate perioo
dide andmetega.
4. Andmete parandamise miinimumnõuded
Tuleb järgida andmete parandamise põhimõtteid ja korda, mille on kehtestanud EKP ja asjaomane RKP. Korrapäraselt
tehtavatest parandustest kõrvale kalduvatele parandustele tuleb lisada selgitus.

