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WYTYCZNE
WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 26 września 2013 r.
zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego
błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)
(EBC/2013/37)
(2013/750/UE)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności pierwsze i czwarte tiret art. 127 ust. 2,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art.
3 ust. 1 oraz art. 17, art. 18 i art. 22,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Eurosystem podjął decyzję o wsparciu utworzenia
CoreNet jako alternatywnej/awaryjnej usługi sieciowej,
która będzie wykorzystywana przez banki centralne
Eurosystemu oraz przyłączone krajowe banki centralne
w celu uzyskania dostępu do modułu płatniczego jedno
litej wspólnej platformy (SSP) w trybie awaryjnym, oraz
jako alternatywny kanał dostępu do systemu usług dla
klientów (CRSS).

(2)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
wytyczne EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błys
kawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczy
wistym (TARGET2) (1) poprzez dodanie postanowień
dotyczących korzystania z CoreNet jako sieci alternatyw
nej/awaryjnej w stosunku do TARGET2,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

2.
W art. 2 wytycznych EBC/2012/27 dodaje się definicje
(52) i (53) w brzmieniu:
„(52) »CoreNet« – wewnętrzną usługę sieciową Eurosystemu
dostarczaną przez EBC i wykorzystywaną przez BC
Eurosystemu w charakterze sieci awaryjnej umożliwia
jącej dostęp do SSP w przypadku niedostępności SWIFT,
oraz w charakterze alternatywnej w stosunku do SWIFT
sieci umożliwiającej dostęp do CRSS;
(53) »system usług dla klientów (CRSS)« (customer-related
services system) świadczy na rzecz BC Eurosystemu
podstawowe i opcjonalne usługi, takie jak archiwizowa
nie, opcjonalne usługi naliczania opłat, opcjonalne
usługi zapytań i raportów oraz opcjonalne usługi doty
czące kontaktów z klientami.”.
Artykuł 2
Skuteczność i implementacja
Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem zawiadomienia
o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich,
których walutą jest euro. Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia
1 stycznia 2014 r.
Artykuł 3

Artykuł 1

Adresaci

Zmiana wytycznych EBC/2012/27

Niniejsze wytyczne stosuje się do wszystkich BC Eurosystemu.

1.
Definicja (5) zawarta w art. 2 wytycznych EBC/2012/27
otrzymuje brzmienie:
„(5) »dostawca usług sieciowych« (network service provider) –
dostawcę skomputeryzowanych łączy sieciowych do
składania zleceń płatniczych w TARGET2. Skomputery
zowane łącza sieciowe są dostarczane za pośrednictwem
SWIFT oraz dodatkowo, w przypadku komunikacji
wewnętrznej Eurosystemu, za pośrednictwem CoreNet;”.

(1) Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 26 września
2013 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Mario DRAGHI

Prezes EBC

