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

Vastu võetud 21.11.2011 nr 8

Määrus kehtestatakse „Eesti Panga seaduse” § 2 lõike 2 punkti 4 ja § 14 punkti 5 ning „Krediidiasutuste
seaduse” § 87 lõike 2 alusel.

§ 1. Eesti Panga presidendi 2008. aasta 9. mai määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” (RT I,
26.04.2011, 6) (edaspidi määrus) lisa 1 „TARGET2-Eestis osalemise ühtsed tingimused” muudetakse
järgmiselt:

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

„– makse saaja (payee) – TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot krediteeritakse maksejuhise
arveldamise tulemusena, välja arvatud artikli 39 tähenduses;

– maksja (payer) – TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot debiteeritakse maksejuhise arveldamise
tulemusena, välja arvatud artikli 39 tähenduses;”;

2)artikli 8 lõike 4 punkt c asendatakse järgmisega:

„c) Eesti Panga hinnangul võib kõnealune osalemine ohustada TARGET2-Eesti või mis tahes muu TARGET2
osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või Eesti Panga võimet täita Eesti Panga seaduses ning
Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid, või tuua kaasa riske
seoses ettevaatuspõhimõtete järgimisega.”;

3)artikli 34 lõike 2 punkt e asendatakse järgmisega:

„e) toimub muu osalejaga seotud sündmus, mis võib Eesti Panga hinnangul ohustada TARGET2-Eesti või
muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või Eesti Panga võimet täita Eesti Panga
seaduses ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid, või tuua
kaasa riske seoses ettevaatuspõhimõtete järgimisega; ja/või”;

4)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 järgmiselt:

„(3) Kui osalejad toimivad makseteenuse osutajana maksjale või makse saajale, peavad nad täitma kõiki
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 75 ja 125 kohaselt kehtestatud haldusmeetmetest ja piirangutest
tulenevaid nõudeid, kaasa arvatud pädeva ametiasutuse teavitamise ja/või tehingute töötlemiseks loa taotlemise
osas. Lisaks:
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