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AUTOMAATSE TAGATISE SEADMISE TINGIMUSED 

 

Kohaldamine ja mõisted 
 
Lisa kohaldatakse koos muude Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. aasta määruse 
nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” lisadega ja selles kasutatakse järgmiseid 
mõisteid: 
1) automaatne tagatise seadmine (auto-collateralisation) – euroala riigi 
keskpanga (RKP) pakutav päevasisene laen keskpangarahas, mida antakse juhul, 
kui eriotstarbelise rahakonto omanikul pole väärtpaberitehingute arveldamiseks 
piisavalt rahalisi vahendeid, kusjuures päevasisese laenu tagatiseks kasutatakse kas 
ostetavaid väärtpabereid (collateral on flow) või eriotstarbelise rahakonto omaniku 
hoitavaid väärtpabereid (collateral on stock). Automaatse tagatise seadmise tehing 
koosneb kahest tehingust, millest ühega antakse automaatne tagatis ja teisega 
tehakse makse; vajaduse korral on võimalik teha tagatise ümberpaigutamiseks ka 
kolmas tehing. Lisa 1 A artikli 16 tähenduses loetakse kõik kolm tehingut süsteemi 
sisestatuks ja tagasivõtmatuks automaatse tagatise seadmise tehinguga samal ajal; 
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2) vaba likviidsus (available liquidity) – eriotstarbelise rahakonto positiivne jääk, 
mida on vähendatud mis tahes likviidsuse reserveeringute ja rahaliste vahendite 
blokeerimiste summa võrra; 
3) eriotstarbeline rahakonto (Dedicated Cash Account, DCA) – eriotstarbelise 
rahakonto omanikule TARGET2-Eestis avatud ja T2Si väärtpaberiarveldustega 
seotud maksete tegemiseks kasutatav konto; 
4) krediidiasutus (credit institution) – a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud krediidiasutus, mille üle 
teostab järelevalvet pädev ametiasutus, või b) muu krediidiasutus Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 123 lõike 2 tähenduses, mille järelevalve toimub pädeva 
ametiasutuse teostatava järelevalvega võrreldava standardi alusel; 
5) filiaal (branch) – filiaal määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 17 
tähenduses; 
6) märkimisväärne seos (close links) – märkimisväärne seos Euroopa 
Keskpanga suunise (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku 
rakendamise kohta (EKP/2014/60) artikli 138 tähenduses; 
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7) maksejõuetusmenetlus (insolvency proceedings) – maksejõuetusmenetlus 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/26/EÜ artikli 2 punkti j tähenduses; 
8) probleemsündmus (event of default) – lähiajal toimuda võiv või toimunud mis 
tahes sündmus, mille esinemine võib ohustada üksuse võimet täita oma kohustusi, 
mis tulenevad TARGET2-Eesti tööd reguleerivatest õigusaktidest või mis tahes 
muudest eeskirjadest (k.a EKP nõukogu poolt eurosüsteemi rahapoliitika 



operatsioonide suhtes kehtestatud eeskirjadest), mida kohaldatakse selle üksuse ja 
mis tahes eurosüsteemi keskpanga suhetele, sealhulgas: 
a) kui üksus ei vasta enam lisas 1 A sätestatud eriotstarbelise rahakonto 
avamise ja haldamise ühtsetes tingimustes ja kohastel juhtudel ka lisas 2 sätestatud 
juurdepääsutingimustele ja/või tehnilistele nõuetele või kui üksuse õigus toimida 
eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tehingupoolena on peatatud või lõpetatud; 
b) maksejõuetusmenetluse alustamine üksuse suhtes; 
c) avalduse esitamine, mis on seotud mis tahes punktis b osutatud menetlusega; 
d) üksuse kirjaliku teate esitamine oma võimetuse kohta tasuda oma võlgu 
täielikult või osaliselt või täita oma kohustusi, mis on seotud päevasiseste laenudega; 
e) üksuse poolt võlgade või kohustuste vähendamiseks või teisendamiseks 
vabatahtlikult kompromissi tegemine või kokkuleppe sõlmimine oma 
võlausaldajatega; 
f) kui üksus on enda või Eesti Panga hinnangul kas maksejõuetu või ei suuda 
tasuda oma võlgu; 
g) kui üksuse maksemooduli konto ja/või eriotstarbelise rahakonto positiivne jääk 
või kogu või oluline osa üksuse varast on külmutatud, arestitud, konfiskeeritud või 
selle suhtes toimub mis tahes muu menetlus, mille eesmärk on kaitsta avalikke huve 
või üksuse võlausaldajate huve; 
h) kui üksuse osalus teises TARGET2 osasüsteemis ja/või tugisüsteemis on 
peatatud või lõpetatud; 
i) kui mis tahes oluline avaldus või muu lepingueelne kinnitus, mille üksus on 
andnud või mis loetakse kohaldatava seaduse alusel tema poolt antuks, on ebatäpne 
või väär; 
j) kui üksus pandib või annab tagatiseks kogu või olulise osa oma varast. 

 

Nõuetele vastavad üksused 

1. Ilma et see piiraks punkti 13 kohaldamist, pakub Eesti Pank alates 6. 
veebruarist 2017 ja vastava taotluse esitamisel automaatse tagatise seadmise 
võimalust üksustele, kellele ta pakub päevasisest laenu kooskõlas III lisaga, 
tingimusel, et üksusel on Eesti Panga juures nii eriotstarbeline rahakonto kui ka 
maksemooduli konto ning eeldusel, et Euroopa Liidu Nõukogu või liikmesriigid ei 
kohalda üksuse suhtes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 65 lõike 1 punkti b, 
artikli 75 või artikli 215 kohaselt kehtestatud piiranguid, mille rakendamine ei ole Eesti 
Panga poolt pärast EKP teavitamist antud hinnangul kooskõlas TARGET2 sujuva 
toimimisega. 
2. Automaatne tagatis on piiratud vastava päevaga. Seda ei ole võimalik 
pikendada üleöölaenule. 
 

Nõuetekohane tagatis 

3. Automaatne tagatise seadmine peab rajanema nõuetekohasel tagatisel. 
Nõuetekohane tagatis peab hõlmama sama vara, mis on eurosüsteemi rahapoliitika 
operatsioonide jaoks kõlblik, ja selle suhtes tuleb kohaldada samu hindamis- ja 
riskiohjamisreegleid, mis on sätestatud suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) 
neljandas osas 
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4. Üksuse või temaga märkimisväärselt seotud üksuse emiteeritud või tagatud 
võlainstrumente võib aktsepteerida nõuetekohase tagatisena ainult suunise (EL) 
2015/510 (EKP/2014/60) neljandas osas nimetatud juhtudel. 
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Laenu andmise ja tagasimaksmise kord 

5. Automaatne tagatise seadmine toimub ainult tööpäevadel. 
6. Automaatse tagatise tagatisel saadav laen antakse ilma intressita. 
7. Automaatse tagatise seadmise eest makstakse tasu kooskõlas lisa 1 A VI liite 
sätetega. 
8. Eriotstarbelise rahakonto omanik võib mis tahes hetkel päeva jooksul 
automaatselt seatud tagatise tagasi maksta T2Si kasutaja üksikasjalikus 
funktsioonikirjelduses sätestatud korra kohaselt. 
9. Automaatselt seatud tagatis tuleb tagasi maksta hiljemalt lisa 1 A V liitega 
sätestatud ajal ning järgmise korra kohaselt: 
a) eriotstarbelise rahakonto omaniku seatud tagatise tagastamiseks annab 
Eesti Pank T2Si platvormil tagastamisinstruktsiooni, mis täidetakse automaatselt 
kättesaadavate vahendite ulatuses; 
b) kui pärast punktis a kirjeldatud samme ei ole eriotstarbelisel rahakontol 
piisavalt vabu vahendeid automaatselt seatud tagatisega seotud kõigi 
tagastamisinstruktsioonide täitmiseks, kontrollib Eesti Pank T2Si platvormil sama 
eriotstarbelise rahakonto omaniku teisi Eesti Panga juures avatud eriotstarbelisi 
rahakontosid ning kannab nende vabad vahendid eriotstarbelisele kontole, mille 
suhtes on esitatud tagastamisinstruktsioon; 
c) kui pärast punktides a ja b kirjeldatud samme ei ole eriotstarbelisel 
rahakontol piisavalt vabu vahendeid automaatselt seatud tagatise tagastamiseks, 
loetakse, et eriotstarbelise rahakonto omanik on andnud Eesti Pangale korralduse 
kanda automaatse tagatisteenuse kasutamiseks seatud tagatis Eesti Panga 
tagatiskontole. Seejärel eraldab Eesti Pank automaatselt seatud tagatise 
tagasimaksmiseks vajalikud vahendid ning debiteerib vastava summa viivitamata 
eriotstarbelise rahakontoga seotud maksemooduli kontolt; 
d) iga tööpäeva eest, kui punktis c kirjeldatud tagatist kantakse üle üks või mitu 
korda, kohaldab Eesti Pank 1000 euro suurust trahvi. Trahv debiteeritakse 
eriotstarbelise rahakonto omaniku maksemooduli kontolt kooskõlas alapunktiga c. 
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Automaatse tagatise seadmise peatamine, piiramine või lõpetamine 

10. Automaatse tagatise seadmise võib peatada või lõpetada või seda võib piirata 
järgnevatel juhtudel: 

a) Eesti Pank peab peatama või lõpetama juurdepääsu automaatse tagatise 
seadmisele, kui toimub kasvõi üks järgmistest probleemsündmustest: 
i) asjaomase üksuse Eesti Panga juures peetav eriotstarbeline rahakonto või 
maksemooduli konto blokeeritakse või suletakse; 
ii) üksus ei vasta enam käesolevas lisas sätestatud nõuetele; 



iii) pädev kohtu- või muu asutus on teinud otsuse algatada üksuse suhtes 
likvideerimismenetlus või määrata üksusele likvideerija vm sarnastes ülesannetes isik 
või rakendada muud analoogilist menetlust; 
iv) üksuse vahendid on külmutatud ja/või tema suhtes on võetud teisi meetmeid, mille 
Euroopa Liit on kehtestanud, seades üksusele piirangu tema vahendite kasutamisel; 
v) üksuse õigus toimida eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide osapoolena on 
peatatud või lõpetatud. 

b) Eesti Pank võib lõpetada juurdepääsu automaatsele tagatise seadmisele, kui mõni 
teine RKP peatab või lõpetab eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemise 
TARGET2s ühel või mitmel lisa 1 A artikli 24 lõike 2 punktides b kuni e nimetatutele 
vastaval alusel või kui toimub üks või mitu probleemsündmust (v.a lisa 1 A artikli 24 
lõike 2 punktis a osutatud sündmused). 

c) Eurosüsteem võib otsustada usaldatavusnõuetele viidates või muul suunise (EL) 
2015/510 (EKP/2014/60) artiklist 158 tuleneval alusel peatada, piirata või lõpetada 
osapoolte juurdepääsu rahapoliitika instrumentidele. Sellistel juhtudel rakendab Eesti 
Pank nimetatud otsust juurdepääsu suhtes automaatsele tagatise seadmisele 
kooskõlas Eesti Panga kohaldatavate lepingute või eeskirjade sätetega. 
d) Eesti Pank võib otsustada eriotstarbelise rahakonto omaniku juurdepääsu 
automaatsele tagatise seadmisele peatada, seda piirata või selle lõpetada, kui 
leitakse, et eriotstarbelise rahakonto omanik kujutab endast seoses 
usaldatavusnõuetega ohtu. Sellistel juhtudel peab Eesti Pank sellest EKP-le ja 
teistele euroala RKPdele ning TARGET2 ühendusega keskpankadele viivitamata 
kirjalikult teatama. Kohastel juhtudel otsustab EKP nõukogu TARGET2 
osasüsteemides tarvitusele võetud meetmete ühetaolise rakendamise üle. 
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11. Kui Eesti Pank otsustab eriotstarbelise rahakonto omaniku juurdepääsu 
automaatsele tagatise seadmisele peatada, seda piirata või selle lõpetada kooskõlas 
punkti 10 alapunktiga d, ei jõustu nimetatud otsus enne, kui EKP on selle heaks 
kiitnud. 

 12. Erandina punktist 11 võib Eesti Pank kiireloomulistel asjaoludel viivitamata 
peatada eriotstarbelise rahakonto omaniku juurdepääsu automaatse tagatise 
seadmise võimalusele. Sellistel juhtudel peab Eesti Pank sellest EKP-le viivitamata 
kirjalikult teatama. EKP-l on õigus Eesti Panga toimingut muuta. Kui EKP ei ole 
kümne tööpäeva jooksul teate saamisest teatanud Eesti Pangale viimase toimingu 
muutmisest, loetakse, et EKP on selle heaks kiitnud. 

 

Üleminekusäte 

13. Erandina punktist 1 pakub Eesti Pank kuni 6. veebruarini 2017 ja vastava 
taotluse esitamisel automaatse tagatise seadmise võimalust üksustele, kellele ta 
pakub päevasisest laenu kooskõlas lisaga 3, tingimusel, et üksusel on Eesti Panga 
juures nii eriotstarbeline rahakonto kui ka maksemooduli konto ning eeldusel, et 
Euroopa Liidu Nõukogu või liikmesriigid ei kohalda üksuse suhtes Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 65 lõike 1 punkti b, artikli 75 või artikli 215 kohaselt 
kehtestatud piiranguid, mille rakendamine ei ole Eesti Panga poolt pärast EKP 
teavitamist antud hinnangul kooskõlas TARGET2 sujuva toimimisega.  
 


