L 333/82

SL

Uradni list Evropske unije

12.12.2013

SMERNICE
SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 26. septembra 2013
o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času
(TARGET2)
(ECB/2013/37)
(2013/750/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti
prve in četrte alinee člena 127(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti člena 3.1 in členov 17, 18
in 22 Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Eurosistem se je odločil, da podpre vzpostavitev storitve
CoreNet kot alternativne/nadomestne omrežne storitve,
ki jo bodo centralne banke Eurosistema in priključene
nacionalne centralne banke uporabljale za dostop do
plačilnega modula enotne skupne platforme (ESP) v
načinu za izredne razmere in kot alternativno pot za
dostop do sistema za storitve v zvezi s strankami (CRSS).
Zato je treba spremeniti Smernico ECB/2012/27 z dne
5. decembra 2012 o transevropskem sistemu bruto
poravnave v realnem času (TARGET2) (1), da se dodajo
določbe v zvezi z uporabo storitve CoreNet kot alterna
tivnega/nadomestnega omrežja za sistem TARGET2 –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1
Spremembe Smernice ECB/2012/27
1.
Opredelitev pojma 5. v členu 2 Smernice ECB/2012/27 se
spremeni, tako da se glasi:
„5. ‚izvajalec omrežnih storitev‘ pomeni izvajalca računal
niško podprtih omrežnih povezav za namen predložitve
plačilnih sporočil v sistemu TARGET2. Računalniško
podprte omrežne povezave se zagotavljajo prek SWIFT,
za komuniciranje znotraj Eurosistema pa tudi prek
storitve CoreNet,“.

(1) UL L 30, 30.1.2013, str. 1.

2.
V členu 2 Smernice ECB/2012/27 se vstavita naslednji
opredelitvi pojmov 52. in 53.:
„52. ‚CoreNet‘ pomeni notranjo omrežno storitev Eurosi
stema, ki jo zagotavlja ECB ter jo uporabljajo CB Eurosi
stema kot nadomestno omrežje za dostop do ESP v
primeru, da omrežje SWIFT ni na voljo, in kot omrežje,
ki je alternativa omrežju SWIFT za dostop do sistema
CRSS,
53. ‚sistem za storitve v zvezi s strankami (CRSS)‘ zagotavlja
CB Eurosistema temeljne in opcijske storitve, tj. arhivi
ranje ter opcijske storitve v zvezi z izdajanjem računov,
poizvedbami in poročili in odnosi s strankami.“
Člen 2
Učinkovanje in izvedba
Ta smernica začne veljati na dan, ko so o njej uradno obveščene
nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.
Uporablja se od 1. januarja 2014.
Člen 3
Naslovniki
Ta smernica velja za vse CB Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 26. septembra 2013
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

