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PAMATNOSTĀDNES
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2013. gada 26. septembris),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu
sistēmu (TARGET2)
(ECB/2013/37)
(2013/750/ES)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 127. panta 2. punkta pirmo un ceturto ievilkumu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. pantu, kā arī
17., 18. un 22. pantu,
tā kā:
(1)

(2)

Eurosistēma nolēmusi veicināt CoreNet izveidi, kas ir
alternatīvs / ārkārtas apstākļu tīkla pakalpojums, ko Euro
sistēmas centrālās bankas un pievienotās centrālās bankas
izmanto, lai ārkārtas apstākļos piekļūtu Vienotās plat
formas (single shared platform (SSP)) maksājumu modulim
un kā alternatīvu kanālu, piekļūstot ar klientu apkalpo
šanu saistīto pakalpojumu sistēmai (CRSS).
Tādēļ jāgroza 2012. gada 5. decembra Pamatnostādne
ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika
bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (1), lai tajā iekļautu
noteikumus par CoreNet kā TARGET2 alternatīva /
ārkārtas apstākļu tīkla izmantošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants
Grozījumi Pamatnostādnē ECB/2012/27
1.
Pamatnostādnes ECB/2012/27 2. panta 5. definīciju groza
šādi:
“5) “tīkla pakalpojumu sniedzējs (network service provider)”
nodrošina datorizētus tīkla savienojumus, lai TARGET2
ietvaros iesniegtu maksājuma ziņojumus. Datorizētus
tīkla savienojumus nodrošina, izmantojot SWIFT un
papildus – Eurosistēmas iekšējās komunikācijas vaja
dzībām – izmantojot CoreNet;”.

(1) OV L 30, 30.1.2013., 1. lpp.

2.
Pamatnostādnes ECB/2012/27 2. pantā iekļauj šādu 52.
un 53. definīciju:
“52) “CoreNet” ir Eurosistēmas iekšējā tīkla pakalpojums, ko
nodrošina ECB un ko Eurosistēmas CB izmanto kā
ārkārtas apstākļu tīklu, lai piekļūtu SSP gadījumos, kad
SWIFT nav pieejama, un kā SWIFT alternatīvu tīklu, lai
piekļūtu CRSS;
53) “ar klientu apkalpošanu saistīto pakalpojumu sistēma
(CRSS)” nodrošina Eurosistēmas CB pamatpakalpojumus
un izvēles pakalpojumus, t. i., arhivēšanas, norēķinu
izvēles pakalpojumus, uzziņu un pārskatu izvēles pakal
pojumus un klientu attiecību izvēles pakalpojumus.”
2. pants
Stāšanās spēkā un piemērošana
Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo nacionā
lajām centrālajām bankām dalībvalstīs, kuru valūta ir euro. To
piemēro no 2014. gada 1. janvāra.
3. pants
Adresāti
Šo pamatnostādni piemēro visām Eurosistēmas CB.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 26. septembrī
ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
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