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Eesti Panga presidendi 2008. aasta 9. mai määruse nr
4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 15.11.2010 nr 18

Määrus kehtestatakse „Eesti Panga seaduse” § 2 lõike 1 ja § 14 punkti 3 ning „Krediidiasutuste seaduse” § 87
lõike 2 alusel.

§ 1.Eesti Panga presidendi 2008. aasta 9. mai määruse nr 4 �TARGET2-Eestireeglite kinnitamine� (RTL 2008,
38, 548; 2009, 86, 1253) lisa�TARGET2-Eestis osalemise ühtsed tingimused� (edaspidi ka lisa) artiklis 1 –
Mõisted tehakse järgmised muudatused:

1)mõiste �adresseeritav panga tunnuskoodi omanikvõi adresseeritav BICi omanik (addressable BIC holder)�
asendatakse järgmisega:

�adresseeritav ettevõtte tunnuskoodi omanik või adresseeritav BICi omanik(addressableBIC holder) –
üksus: a) kellel on ettevõtte tunnuskood (BIC);b) keda ei tunnustata kaudse osalejana; ja c) kes on
otseosalejakorrespondent või klient, või otseosaleja või kaudse osaleja filiaal, ja kesvõib esitada maksejuhiseid
ja saada makseid TARGET2 osasüsteemist otseosalejakaudu;�;

2)mõiste �avaliku sektori asutus(public sector body)� asendatakse järgmisega:

�avaliku sektori asutus(public sector body) – nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ)
nr 3603/93asutamislepingu artiklis 104 ja artikli 104b lõikes 1 osutatudkeeldude kohaldamiseks vajalike
määratluste täpsustamise kohta artiklis 3määratletud avalikku sektorisse kuuluv üksus;�;

3)mõiste �krediidiasutus– (credit institution)� asendatakse järgmisega:

�krediidiasutus(credit institution) – kas: a) krediidiasutus krediidiasutuste seaduse § 3 lõike 1tähenduses,
kelle üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus; või b) muukrediidiasutus Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 123 lõike 2tähenduses, mille järelevalve toimub pädeva ametiasutuse poolt teostatavajärelevalvega
võrreldava standardi alusel;�;

4)mõiste �panga tunnuskood või BIC(Bank Identifier Code, BIC)� asendatakse järgmisega:

�ettevõtte tunnuskood või BIC(Business Identifier Code, BIC) – ISO standardiga nr 9362 määratletud kood;�;

5)pärast mõistet �investeerimisühing (investment firm)� lisatakse mõiste:

�kasutaja üksikasjalik funktsionaalne kirjeldus(User detailed functional specifications, UDFS) – UDFSi uusim
versioon ehktehniline dokumentatsioon, mis üksikasjalikult määratleb osaleja ja TARGET2vahelise suhtlemise�.

§ 2.Lisa artiklit 4 – Juurdepääsutingimused muudetakse järgmiselt:

1)lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

�(1) Järgmistel üksustel on otseosaluse õigus TARGET2-Eestis:
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