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НАСОКИ
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 26 септември 2013 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за
брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)
(ЕЦБ/2013/37)
(2013/750/ЕС)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо и четвърто
тире от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член
3.1 и членове 17, 18 и 22 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Евросистемата взе решение да насърчи създаването на
CoreNet като алтернативна мрежова услуга/мрежова
услуга при извънредни ситуации, която да се използва
от централните банки от Евросистемата и свързаните
национални централни банки, за да имат достъп до
платежния модул на единната съвместна платформа
(ЕСП) в случай на извънреден режим и като алтернативен
канал за достъп до системата за услуги, свързани с
клиенти (CRSS).
В резултат на това е необходимо Насоки ЕЦБ/2012/27 от
5 декември 2012 г. относно Трансевропейската автомати
зирана система за брутен сетълмент на експресни преводи
в реално време (TARGET2) (1) да бъдат изменени, за да се
добавят разпоредби по отношение на използването на
CoreNet като алтернативна мрежа/мрежа при извънредни
ситуации за TARGET2,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

2.
В член 2 от Насоки ЕЦБ/2012/27 се добавят следните
определения 52 и 53:
„(52) „CoreNet“ е вътрешната за Евросистемата мрежова услуга,
която се предоставя от ЕЦБ и се използва от ЦБ от
Евросистемата като мрежа при извънредни ситуации за
достъп до ЕСП, в случай че SWIFT е недостъпна, и като
алтернативна на SWIFT мрежа за достъп до CRSS;
(53) „Система за услуги, свързани с клиенти (CRSS)“ (Cus
tomer-related services system (CRSS) предоставя
основни и опционални услуги на ЦБ от Евросистемата,
т.е. архивиране, опционални услуги, свързани с факту
риране, със запитвания и отчети, и с отношения с
клиенти.“
Член 2
Влизане в сила и изпълнение
Настоящите насоки влизат в сила на датата, на която нацио
налните централни банки на държавите членки, чиято парична
единица е еврото, са били уведомени за тях. Прилагат се от
1 януари 2014 г.
Член 3
Адресати
Настоящите насоки се прилагат към всички ЦБ от Евросистемата.

Член 1
Изменения на Насоки ЕЦБ/2012/27
1.

Определение 5 по член 2 се изменя, както следва:
„(5) „доставчик на мрежови услуги“ (network service provider)
е доставчик на компютризирани мрежови връзки с цел
предаване на платежни съобщения в TARGET2. Компю
тризирани мрежови връзки се предоставят чрез SWIFT и
допълнително, за вътрешната комуникация на Евросис
темата, чрез CoreNet.“;

(1) ОВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1.
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