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USMERNENIA
USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 26. septembra 2013,
ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme
hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2)
(ECB/2013/37)
(2013/750/EÚ)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 127 ods. 2 prvú a štvrtú zarážku,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1
a články 17, 18 a 22,
keďže:
(1)

Eurosystém sa rozhodol podporiť vytvorenie služby
CoreNet ako alternatívnej/núdzovej sieťovej služby,
ktorú budú centrálne banky Eurosystému a pripojené
národné centrálne banky používať pre prístup k platob
nému modulu jednotnej spoločnej platformy (SSP)
v núdzovom režime a ako alternatívny spôsob prístupu
k systému zákazníckych služieb (CRSS).

(2)

Usmernenie ECB/2012/27 z 5. decembra 2012 o Tran
seurópskom automatizovanom expresnom systéme
hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TAR
GET2) (1) je preto potrebné zmeniť tak, aby sa doň
doplnili ustanovenia týkajúce sa použitia služby CoreNet
ako alternatívnej/núdzovej siete pre TARGET2,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

2.
V článku 2 usmernenia ECB/2012/27 sa dopĺňajú tieto
vymedzenia pojmov ako body 52 a 53:
„52. službou ‚CoreNet‘ sa rozumie interná sieťová služba
Eurosystému, ktorú poskytuje ECB a ktorú centrálne
banky Eurosystému používajú ako núdzovú sieť pre
prístup k SSP v prípade, že služba SWIFT nie je
dostupná a ako alternatívu k službe SWIFT na prístup
k CRSS;
53. ‚systém zákazníckych služieb (Customer-related services
system, CRSS)‘ poskytuje centrálnym bankám Eurosys
tému základné a voliteľné služby, t. j. služby archivácie,
voliteľné fakturačné služby, voliteľné služby otázok
a hlásení a voliteľné služby v oblasti vzťahov s klient
mi.“
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti a implementácia
Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia
národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých
menou je euro. Uplatňuje sa od 1. januára 2014.
Článok 3

Článok 1

Adresáti

Zmeny usmernenia ECB/2012/27

Toto usmernenie sa uplatňuje na všetky centrálne banky Euro
systému.

1.
V článku 2 usmernenia ECB/2012/27 sa vymedzenie
pojmu v bode 5 mení takto:
„5. ‚poskytovateľom sieťových služieb‘ sa rozumie poskyto
vateľ pripojený prostredníctvom počítačovej siete na
účely zadávania platobných správ v TARGET2. Pripojenia
prostredníctvom počítačovej siete sa poskytujú prostred
níctvom služby SWIFT a na účely internej komunikácie
v rámci Eurosystému tiež prostredníctvom služby Core
Net;“.

(1) Ú. v. EÚ L 30, 30.1.2013, s. 1.

Vo Frankfurte nad Mohanom 26. septembra 2013
Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

