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GAIRĖS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2013 m. rugsėjo 26 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko
atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)
(ECB/2013/37)
(2013/750/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
127 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,17, 18
ir 22 straipsnius,
kadangi:
(1)

(2)

Eurosistema nusprendė, kad CoreNet turėtų tapti alterna
tyvia ir nenumatytiems atvejams skirta tinklo paslauga,
kuria Eurosistemos centriniai bankai ir prisijungę nacio
naliniai centriniai bankai galėtų naudotis prisijungti prie
bendros techninės platformos (BTP) mokėjimų modulio
nenumatytais atvejais; taip pat CoreNet turėtų tapti alter
natyviu kanalu prisijungti prie klientų aptarnavimo
paslaugų sistemos (KAPS);
todėl reikia iš dalies pakeisti 2012 m. gruodžio 5 d.
Gaires ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos
realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų
sistemos (TARGET2) (1), kad jos būtų papildytos nuosta
tomis dėl CoreNet kaip alternatyvaus ir nenumatytiems
atvejams skirto tinklo naudojimo TARGET2,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Gairių ECB/2012/27 daliniai pakeitimai
1.
Gairių ECB/2012/27 2 straipsnio 5 termino apibrėžtis iš
dalies keičiama taip:
„5. tinklo paslaugų teikėjas – kompiuterizuoto tinklo ryšių,
skirtų pateikti mokėjimo pranešimams TARGET2, teikė
jas. Kompiuterizuoto tinklo ryšiai teikiami per SWIFT ir
papildomai, Eurosistemos vidaus komunikacijai – per
CoreNet;“.

(1) OL L 30, 2013 1 30, p. 1.

2.
Gairių ECB/2012/27 2 straipsnyje įterpiamos šios 52 ir 53
terminų apibrėžtys:
„52. CoreNet – vidaus Eurosistemos tinklo paslauga, kurią
ECB teikia, o Eurosistemos CB naudoja kaip nenumaty
tiems atvejams skirtą tinklą prisijungti prie BTP, jei
neveikia SWIFT, bei kaip ne SWIFT, o alternatyvų tinklą
prisijungti prie KAPS;
53. klientų aptarnavimo paslaugų sistema (KAPS) – ji teikia
Eurosistemos CB pagrindines ir papildomas paslaugas, t.
y. archyvavimo, sąskaitų išrašymo papildomas paslau
gas, užklausų ir ataskaitų teikimo papildomas paslaugas
ir ryšių su klientais papildomas paslaugas;“.
2 straipsnis
Įsigaliojimas ir įgyvendinimas
Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių
narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams
bankams. Jos taikomos nuo 2014 m. sausio 1 d.
3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės taikomos visiems Eurosistemos CB.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. rugsėjo 26 d.
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