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SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
26. september 2013,
millega

muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud
brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta

reaalajalise

(EKP/2013/37)
(2013/750/EL)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle
artikli 127 lõike 2 esimest ja neljandat taanet,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirja, eelkõige selle artikleid 3.1, 17, 18 ja 22,
ning arvestades järgmist:
(1)

Eurosüsteem on otsustanud asutada CoreNet’i, mis oleks
eurosüsteemi keskpankade ja TARGET2 ühendusega
keskpankade poolt kasutatav alternatiivne/eriolukorra
võrguteenus juurdepääsuks ühisplatvormi maksemoo
dulile eriolukorras ja alternatiivne kanal juurdepääsuks
klientidega seotud teenusesüsteemile (customer-related
services system, CRSS).

(2)

Seetõttu tuleb muuta 5. detsembri 2012. aasta suunist
EKP/2012/27 (üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise
brutoarvelduste
kiirülekandesüsteemi
(TARGET2)
kohta), (1) et lisada uued sätted CoreNet’i kasutamise
kohta TARGET2 alternatiivse/erakorralise võrguna,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

2.
Suunise EKP/2012/27 artiklisse 2 lisatakse järgmised
mõisted nr 52 ja 53:
„52) „CoreNet” – eurosüsteemi sisene võrguühendus, mille
pakkuja on EKP ja mida kasutavad eurosüsteemi kesk
pangad SWIFTile juurdepääsu puudumise korral erakor
ralise võrguna juurdepääsuks ühisplatvormile; see on
SWIFTi alternatiivvõrk juurdepääsuks CRSSile;
53) „klientidega seotud teenusesüsteem (customer-related
services system, CRSS)” – süsteem, mis pakub eurosüs
teemi keskpankadele põhi- ja lisateenuseid, sh arhivee
rimine, arvete esitamise teenuste kasutamise võimalus,
päringu ja aruandlusteenuste kasutamise võimalus ning
kliendisuhte teenuste kasutamise võimalus.”.
Artikkel 2
Jõustumine ja rakendamine
Käesolev suunis jõustub päeval, mil see tehakse teatavaks kesk
pankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro. Seda kohal
datakse alates 1. jaanuarist 2014.
Artikkel 3

Artikkel 1

Adressaadid

Suunise EKP/2012/27 muudatused

Käesolevat suunist kohaldatakse kõikide eurosüsteemi keskpan
kade suhtes.

1.
Mõistet 5 suunise EKP/2012/27 artiklis 2 muudetakse
järgmiselt:

Frankfurt Maini ääres, 26. september 2013
„5) „võrguteenuse osutaja” (network service provider) – arvutipõ
hise võrguühenduse pakkuja TARGET2 maksesõnumite
esitamiseks. Arvutivõrgu ühendus toimub SWIFTi kaudu
ja eurosüsteemi sisene teabevahetus täiendavalt CoreNet’i
kaudu.”;

(1) ELT L 30, 30.1.2013, lk 1.
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