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1. Toimunud üritused. EVK ja Eesti Panga kohtumine (14.04.2009), T2S meeskonnaga (T2S
Team) toimunud üritus Frankfurdis (16.04.2009) ja EENUG ajurünnak (17.04.2009)
2. T2S nõukogu koosolek 15.-16.06.2009 Frankfurdis. Ülevaade eelmisest T2S nõukogu
koosolekust ja infopäevast. 15.-16.06.2009 koosoleku päevakava ja Eesti jaoks olulisemate
teemade arutelu.
3. Eurosüsteemi ja depositooriumite vaheline esmane koostöölepe T2S projektiga
liitumiseks: ülevaade 2009. aasta suvel EVK poolt eurosüsteemiga allkirjastatavast
koostööleppest ning Eesti Panga ja turuosaliste toetuse ametlik kinnitamine koostööleppe
allkirjastamiseks EVK poolt.
4. T2S protsessitõhususe alamtöörühma (Process Efficency Sub-group) ja ühistegevuste
alamtöörühma (Corporate Actions Sub-group) konsultatsioonid: turuosaliste kommentaarid ja
konsultatsioonide vastuste saatmiseks vajalike edasiste tegevuste kokkuleppimine.
5. Muud teemad
6. Aastakava
1. Toimunud üritused. EVK ja Eesti Panga kohtumine (14.04.2009), T2S meeskonnaga
(T2S Team) toimunud üritus Frankfurdis (16.04.2009) ja EENUG ajurünnak (17.04.2009)
Kadri Martin ja Andres Lips tegid ülevaate Eesti Väärtpaberikeskuse (EVK) ja Eesti Panga
14.04.2009 toimunud kohtumisest ning 16.04.2009 toimunud kohtumisest T2S meeskonnaga
Frankfurdis.
EVK ja Eesti Panga kohtumise peamised eesmärgid olid:
- T2S projektiga liitumise positiivsete ja negatiivsete külgede arutelu;
- Eesti turu seisukoha väljatöötamine, arvestades väljapakutud hinnapoliitikat ja liitumise
võimalikku kontostruktuuri.
Arvestades, et 2002. aastast on Tallinna Börsil kauplemisvääringuna kasutusel euro,
kommertspangad on TARGET2-Eesti liikmed süsteemi loomisest saadik ja EVK on süsteemiga
liitumas ning lisaks tehakse 2/3 börsivälistest tehingutest eurodes, jõuti ühisseisukohale, et kui
muud tingimused sobivad, liitub EVK T2S platvormiga vaid euroarveldusteks.

EKP T2S meeskonnaga toimunud ürituse eesmärk oli välja selgitada depositooriumite ja
keskpankade seisukohad riikide puhul, mille depositoorium on avaldanud soovi ühineda T2S
platvormiga pärast euro kasutuselevõttu riigis. Kutsutud olid Eesti, Läti, Ungari, Rumeenia ja
Bulgaaria esindajad, neist kohal olid Eesti ja Rumeenia depositooriumi ja keskpanga ning Ungari
keskpanga esindajad. EKP on mitteametlikult aktsepteerinud, et Eesti puhul on tegemist
erijuhtumiga, ning nõustub sellega, et EVK keskendub T2S projektiga ühinemisel vaid
euroarveldustele ning Eesti krooni arveldusvääringuna T2S platvormile ei lisata.
Kadri Martin tegi lühiülevaate EVK, Eesti Panga ning suuremate turuosalistega 17.04.2009
toimunud ajurünnakust. Lisaks andis Riina Mäesalu lühiülevaate ajurünnakul teemaks olnud
projektiga liitumise positiivsetest ja negatiivsetest külgedest. Kersti Kiop tegi ülevaate
kontohalduse võimalikest variantidest T2S platvormiga liidestumisel ning esialgsetel andmetel
põhinevast kuluanalüüsist. Arulelude tulemusel leiti üksmeelselt, et kuigi projektis on palju
lahtiseid küsimusi, on praegu peamiseks kuluks aeg ja EVK toetamine eurosüsteemiga
koostööleppe allkirjastamiseks tundub mõistlik.
2. T2S nõukogu koosolek 15.-16.06.2009 Frankfurdis. Ülevaade eelmisest T2S nõukogu
koosolekust ja infopäevast. 15.-16.06.2009 koosoleku päevakava ja Eesti jaoks olulisemate
teemade arutelu.
Keiu Sopp tegi ülevaate 25.03.2009 toimunud T2S nõukogu koosolekust ning 21.04.2009
toimunud infopäevast. Peamised jutupunktid olid
T2S juhatuse (T2S Programme Board) loomine, sh mandaat ja liikmed;
T2S projekti haldamine tulevikus ja võimalikud areng, sh T2S nõukogu roll;
hinnastamise põhimõtete väljatöötamise viimane seis ning erandprotseduuride korral
rakendatav kulupoliitika.
15.-16.06.2009 T2S nõukogu ettevalmistus
Arutati läbi Eesti jaoks olulisemad päevakorrapunktid:
3.3. Depositooriumite ja eurosüsteemi diskussioonid (discussions between CSDs and the
Eurosystem) - oluline on välja selgitada, mida EKP lähiajal EVK-lt täpsemalt ootab.
4.1. T2S projekti väline haldamine arendusetapis (external T2S Governance in the Development
Phase) - T2S nõukogule esitatud ettepaneku kohaselt arvatakse euroalaväliste riikide puhul, kus
turg on andnud T2S projektiga liitumiseks tingimusliku nõusoleku[1]), keskpangad tulevasest
juhtimisstruktuurist välja ning võimaldatakse osalemist vaid depositooriumitel. Eesti turu ja Eesti
Panga jaoks vajab selgitamist, millisest hetkest Eesti Pank T2S projekti haldamisse kaasatakse.
4.2. Depositooriumite kõlbulikkus T2S platvormiga ühinemiseks (Eligibility of CSDs for T2S)
4.4. Hinnastamine (Pricing) - EVK esindajad rõhutasid hinnapoliitika olulisust T2S platvormiga
liidestumisel, arvestades lõpliku omaniku tasandil toimivat kontostruktuuri.
Eesti Pank soovitas kõikidel turuosalistel, kellel huvi ja võimalust, osaleda 25. juunil 2009
toimuval infopäeval Milanos.

Järgmised tegevused
Kadri Martin ja Julia Segerkrantz osalevad järgmisel T2S nõukogu koosoleku ning annavad
vajadusel konsulteerivad EENUGi liikmetega kirjalikult otsustamist vajavatel teemadel ja
koosolekujärgsetest tegevustest.
3. Eurosüsteemi koostöölepe väärtpaberdepositooriumitega T2S projektiga liitumiseks
(T2S Memorandum of Understanding, edaspidi: "koostöölepe"). Ülevaade juuni lõpus EVK
poolt allkirjastatavast koostööleppest. EENUG koosoleku raames Eesti Panga ja
turuosaliste toetuse ametlik kinnitamine koostööleppe allkirjastamiseks EVK poolt.
Julia Segerkrantz tegi ülevaate EVK ja eurosüsteemi koostööleppe plaanitud allkirjastamisest
30.06.2009 ning leppega kaasnevatest kohustustest ja õigustest. Leppe põhieesmärk on
tulevasteks tegevusteks raamistiku paikapanemine ning ettevalmistuste kaardistamine 2010.
aastal siduva lepingu allkirjastamiseks. EVK põhilised ootused tuleviku suhtes on läbipaistvad
läbirääkimised ning ühetaolised lepingud depositooriumite ja eurosüsteemi vahel.
EENUG avaldas EVK-le toetust eurosüsteemiga koostööleppe allkirjastamiseks.
Järgmised tegevused
EVK allkirjastab eurosüsteemiga koostööleppe T2S projektiga liitumiseks 2009. aasta suvel.
Leppest tulenevalt ootab EKP EVK-lt 30. septembriks 2009 T2S platvormiga liitumise
kirjeldust. Pärast leppe allkirjastamist osaleb EVK eurosüsteemi ja depositooriumite vaheliste
siduvate lepingute väljatöötamises. Siduva lepingu allkirjastamine on planeeritud 2010. aasta
esimesse poolde.
4. T2S protsessitõhususe alamtöörühma (Process Efficency Sub-group) ja ühistegevuste
alamtöörühma (Corporate Actions Sub-group) konsultatsioonid: turuosaliste kommentaarid
ja konsultatsioonide vastuste saatmiseks vajalike edasiste tegevuste kokkuleppimine
EENUG koosolekul on oodatud turuosaliste kõik kommentaarid.
Riina Mäesalu tegi ülevaate kahest viimasest T2S Meeskonna (T2S Team) korraldatud
konsultatsioonist, millele järgnes EENUG arutelu. PESG konsultatsiooni osas EENUG rohkem
kommentaare ei lisanud. CASG konsultatsiooni juures esitas Viive Sumberg kommentaare, mille
tulemusel vastuskirja sõnastust täpsustamise mõttes korrigeeriti.
Järgmised tegevused
Eesti Pank saadab EENUG nimel konsultatsioonide vastuskirjad EKP-le.
5. Muud teemad
Viive Sumberg jagas EENUG liikmete infot SWIFTi plaanidest sõnumite muutmise osas ja
seonduvatest tulevastest tegevustest.
6. Aastakava
Vaadati üle täiendatud aastakava ja lähitulevikus toimuvad üritused/sündmused.

[1] T2S platvormiga liitutaks ainult euroarveldusteks ja kohalikku vääringut ehk Eesti krooni
T2S arveldusvääringute hulka ei lisata.

