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Koosoleku päevakord
1. Ülevaade toimunud üritustest ja 2009. juunis toimunud T2S nõukogu järgsed tegevused
Eesti turu poolt: ekspertide võrgustiku (Experts Network[1]) koosolek (03.09.2009), Eesti
Panga ja EENUG seisukoht T2S projekti tulevase haldamise kohta, toimunud konsultatsioonid.
2. T2S nõukogu koosolek 23.09.2009 Londonis: 2009. juunis toimunud T2S nõukogu
koosoleku kokkuvõte ja ülevaade infopäevast Milanos. 23.09.2009 koosoleku päevakava ja
Eestile olulisemate teemade arutelu.
3. T2S liitumisprotsessi kirjeldus
4. Aastakava
1. Toimunud üritused. Ekspertide võrgustiku koosolek 03.09.2009, Eesti Panga ja
EENUG seisukoht T2S projekti tulevase haldamise kohta, toimunud konsultatsioonid.
Eurosüsteemi ja depositooriumite vahelised esmased koostöölepped, mis veel siduvaid kohustusi
ja depositooriumitele investeerimiskulutusi kaasa ei too, sõlmiti 16.07.2009. Turuosaliste ja Eesti
Panga toetusel sõlmis eurosüsteemiga koostööleppe ka Eesti Väärtpaberikeskus.
Kadri Martin andis ülevaate:
- ekspertide võrgustiku 03.09.2009 Frankfurdis toimunud koosolekust, kus EENUGd esindas
Riina Mäesalu;
- suvel toimunud T2S-teemalistest turukonsultatsioonidest;
- Eesti Panga ja EENUG seisukohti kajastavast kirjast Euroopa Keskpangale T2S projekti
tulevase haldamise kohta.
Järgmised tegevused
Eesti Pank informeerib Eesti Panga ja EENUG ühisseisukohast T2S tulevase haldamise suhtes
teisi Balti riike ning Põhjamaid.
2. T2S nõukogu koosolek 23.09.2009 Londonis: 2009. juunis toimunud T2S nõukogu
koosoleku kokkuvõte ja ülevaade infopäevast Milanos. 23.09.2009. koosoleku päevakava ja
Eestile olulisemate teemade arutelu.
Kadri Martin tegi ülevaate 15.-16.06.2009 Frankfurdis toimunud T2S nõukogu koosolekust.
Peamised jutupunktid olid

T2S järgmise etapi haldamine. Kuigi seni toiminud haldusstruktuur peaks kehtima 2010.
aasta alguseni ehk spetsifitseerimisetapi lõpuni, on projekti efektiivsemaks haldamiseks asutud
struktuuri muutma juba praegu.
Märtsi lõpus loodi EKP nõukogu otsusega projekti juhtimiseks ning strateegiliste
küsimustega tegelemiseks T2S juhatus (T2S Programm Board). Praegu on T2S juhatuse
põhiülesanded haldusstruktuuri ning hinnastamise küsimused ning kõikide osaliste huve
arvestades ettepanekute esitamine EKP nõukogule. T2S juhatuse tööd toetab EKP koosseseisu
kuuluv 40-liikmeline projektimeeskond (T2S Team).
T2S juhatus hakkab regulaarselt kohtuma depositooriumite esindajatega, kes moodustavad
juhtgrupi. Juhtgrupi ülesandeks on eurosüsteemi ja depositooriumite juriidiliste ning
operatsiooniliste küsimustega tegelevate töögruppide järelevalve. Eesti
Väärtpaberidepositooriumi poolt esitati projektijuhiks Andres Lips.
Arutluse all on T2S nõukogu koosseisu ja mandaadi muutmine. Praeguse ettepaneku
kohaselt jääb T2S nõukogu siiski kõiki osalisi ehk keskpanku, depositooriume ja T2S platvormi
lõppkasutajaid (peamiselt panku) ühendavaks foorumiks. Keskpankade ja depositooriumitele
määratud kohtade arvelt suurendatakse lõppkasutajate kohtade arvu. Depositooriumite puhul
saab T2S nõukogus osalemise kriteeriumiks tõenäoliselt see, kas depositoorium on
eurosüsteemiga koostööleppe ja siduva lepingu sõlminud. Keskpankade puhul piiratakse
keskpankade ring eurosüsteemiga ja nende keskpankadega, kes on EKP-le kinnitanud huvi lisaks
eurole kohaliku vääringu T2S platvormi vääringute hulka lisada. Keskpankadele, kes
haldusstruktuuri muutmise ettepaneku kohaselt tulevikus T2S nõukokku ei kuuluks, sealhulgas
Eesti Pank, pakutakse projektiga seotust EKPSi komiteede raames.
Eeltoodust lähtuvalt ja arvestades EENUG seisukohta, väljendas Kadri Martin T2S
nõukogu kohtumisel rahulolematust nõukogus keskpankade kohtade piiramise suhtes, juhtides
tähelepanu sellele, et PSSC raames on informatsiooni jagamine olnud piiratud. Lisaks andis ta
teada, et Eesti turg eeldab, et kui euro kasutuselevõtu tähtaeg on ametlikult kinnitatud ja riigis
toimiv depositoorium on eurosüsteemiga T2S projekti suhtes lepingulistesse suhetesse astunud,
siis koheldakse selle riigi institutsioone võrdselt samasugust huvi üles näidanud
institutsioonidega teistest riikidest. T2S nõukogu esimees lubas Eesti seisukoha arvesse võtta.
Tehti tavapärased ülevaated projekti hetkeseisust, alamgruppide tööst ja
konsultatsioonidest, hinnastamise jms teemadel. Neil teemadel hetkel Eesti jaoks olulisi küsimusi
ei olnud.
23.09.2009 T2S nõukogu seisukohtade ettevalmitus:
Arutati läbi Eesti jaoks olulised punktid: T2S väline haldamine, depositooriumite kõlbulikkuse
teema ning hinnastamine.
3. T2S liitumisprotsessi kirjeldus
Kersti Kiop tutvustas töös olevast liitumisprotsessi kirjeldusest. Kuna praegu on T2S projektis
palju lahtiseid küsimusi, siis EKP-le saadetav kirjeldus on plaanitud teha üldisem ning suhteliselt

lakooniline. Mitmed lahtised punktid saavad selgemaks, kui on kindel Eesti (mitte)ühinemine
euroalaga ning T2S hinnastamise poliitika.
Järgmised tegevused
EVK saadab lähinädalate jooksul liitumisprotsessi kirjelduse EENUG liikmetele
kommenteerimiseks ja konsulteerimiseks ning lõpliku dokumendi 30. septembriks EKP-le.
4. Aastakava
Vaadati üle täiendatud aastakava ja lähitulevikus toimuvad üritused/sündmused. Kadri Martin
informeeris 07.10.2009 Luksemburgis toimuvast infopäevast ning kutsus üles huvilisi seal
osalema.
[1] Vt lähemalt www.ecb.int/paym/t2s/progress/nugs/html/exp_mtg3.en.html

