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ORIENTĂRI
ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 26 septembrie 2013
de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu
decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)
(BCE/2013/37)
(2013/750/UE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 127 alineatul (2) prima și a patra liniuță,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1
și articolele 17, 18 și 22,
întrucât:
(1)

(2)

Eurosistemul a decis să promoveze stabilirea CoreNet ca
serviciu de rețea alternativ/de urgență care să fie utilizat
de băncile centrale din Eurosistem și de băncile centrale
naționale conectate pentru a avea acces la modulul de
plăți al platformei unice comune (single shared platform)
(SSP) în regim de urgență și ca un canal alternativ pentru
accesul la Sistemul de servicii legate de clienți (customerrelated services system) (CRSS).
Prin urmare, Orientarea BCE/2012/27 din 5 decembrie
2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer
rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TAR
GET2) (1) trebuie modificată pentru a fi adăugate
dispoziții referitoare la utilizarea CoreNet ca rețea alter
nativă/de urgență pentru TARGET2,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Modificări la Orientarea BCE/2012/27
(1)
Definiția 5 din articolul 2 din Orientarea BCE/2012/27 se
modifică după cum urmează:
„5. «furnizor de servicii de rețea» (network service provider)
înseamnă furnizorul de conexiuni computerizate la rețea
cu scopul de a iniția mesaje de plată în TARGET2.
Conexiunile computerizate la rețea sunt furnizate prin
SWIFT și, în plus pentru comunicarea internă a Eurosis
temului, prin CoreNet;”.

(1) JO L 30, 30.1.2013, p. 1.

(2)
La articolul 2 din Orientarea BCE/2012/27 se introduc
următoarele definiții 52 și 53:
„52. «CoreNet» înseamnă serviciul de rețea intern al Eurosis
temului furnizat de către BCE și utilizat de băncile
centrale din Eurosistem ca rețea de urgență pentru
accesul la SSP în cazul în care SWIFT nu este disponibil
și ca rețea alternativă la SWIFT pentru accesul la CRSS;
53. «Sistem de servicii legate de clienți» (Customer-related
services system) (CRSS) furnizează servicii principale și
opționale pentru băncile centrale din Eurosistem,
respectiv servicii de arhivare, servicii opționale de
facturare, servicii opționale de interogare și raportare
și servicii opționale de relații cu clienții.”
Articolul 2
Producerea de efecte și punerea în aplicare
Prezenta orientare intră în vigoare la data notificării sale către
băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă
este euro. Se aplică de la 1 ianuarie 2014.
Articolul 3
Destinatari
Prezenta orientare se aplică tuturor băncilor centrale din Euro
sistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 26 septembrie 2013.
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