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1. Toimunud üritused: T2S nõukogu koosolek (9.-10.09), ekspertide võrgustiku koosolek
(17.11), infopäev Luksemburgis (08.10).
T2S AG koosolek 9.-10.09.2009
Eesti Väärtpaberikeskuse (EVK) esindaja Kersti Kiop tegi ülevaate septembris toimunud T2S
nõukogu (T2S AG) koosolekust. Olulisemate päevakorrapunktidena tõi ta välja järgmised:
T2S Programme Plan - kuna üldise funktsionaalsuse kirjelduse (General Functionality
Specification - GFS) ettevalmistus on kestnud planeeritust seitse kuud kauem, siis Euroopa
Keskpanga (EKP) testimiste (ECB acceptance testing) aega lühendatakse kolme kuu võrra.
Lisaks toodi välja võimalus mõne väärtpaberidepositooriumi kaasamiseks testimisprotsessi,
selleks et depositooriumid saaks parema ülevaate T2S platvormi reaalsest toimimisest enne
tegelikku testperioodi.
Väärtpaberidepositooriumite kõlbulikkuse tingimuste (Eligibility criteria of CSDs) 1 ja 2
puhul jõuti kokkuleppele; teiste tingimuste üle arutelu jätkub, sealhulgas täpsustab T2S juhatus
(T2S Programme Board) tingimuste 3 ja 6 sõnastust.
Hinnastamine - otsustati, et tehingute mahu pealt allahindlust tegema ei hakata.
T2S platvormiga migreerumine - migratsiooniplaanidest on lauale jäänud kaks varianti:
migreerumine depositooriumite kaupa ja migreerumine väärtpaberite kaupa (ISIN-koodide
alusel). Juhul, kui otsustatakse depositooriumite kaupa migreerumise kasuks, tuleb koostada
migreerumise kava, milles on selgelt välja toodud, millisesse migratsioonilainesse millised
depositooriumid kuuluvad.

EVK esindaja Julia Segerkrantz lisas, et aprilliks peaksid olema valmis depositooriumite
ametlikud ühinemislepingud, peale mida on depositooriumitel aega neli kuud liitumise üle
otsustada.
Eesti Panga esindaja Riina Mäesalu lisas hinnastamise kohta, et varajastele ja hiljem liitujatele ei
kehti erinev hinnakiri. Lisaks koostatakse uus mahuprognoos, mille põhjal tehakse uus
hinnapakkumine.
Ekspertide võrgustiku koosolek
Riina Mäesalu tegi ülevaate viimasest koosolekust, kus olulisemad teemad olid järgmised:
T2S nõukogu ja rahvuslike kasutajagruppide mandaatide uuendamine. Otsustati jätkata
teemaga detsembri koosolekul ja teha T2S edasise haldamise kohta lisaettepanekud.
T2S nõukogu juurde luuakse kaks uut alamtöögruppi: juriidiline ja tehniline töögrupp.
T2S nõukogule plaanitakse esitada ettepanek T2S platvormiga liitumiseks väärtpaberite
keskdepositooriumite kaupa.
T2S juhatus kiitis heaks T2S üldise funktsionaalsuse kirjelduse.
Norra kroon lisatakse T2S platvormi vääringute hulka.
T2S põhidokumentatsiooni sisseviidavate muudatuste tegemisel lähtutakse põhimõttest, et
eristatakse üldisi muudatusi ja spetsiifilisi muudatusi, mida tasustatakse erinevalt.
Lisaks andis Riina Mäesalu ekspertide võrgustiku koosolekul ülevaate EKP-lt Eesti Pangale
saadetud vastusest, mille kohaselt saab Eesti Pank T2S nõukogus koha peale ametlikult
kinnitatud otsust Eesti ühinemise kohta euroalaga.
Leedu keskpanga esindaja teavitas, et Eesti Väärtpaberikeskuse algatatud Baltimaade ühtne
väärtpaberitehingute arveldamine eurodes tähendab Leedu jaoks seda, et 90% tehingute
arveldusvääring on euro, mistõttu ei ole Leedu litti ilmselt mõistlik arveldusvääringuna T2S
platvormi vääringute hulka lisada. Leedu rahvuslik kasutajagrupp pidi sellekohase otsuse tegema
detsembri algul.
T2S infopäev
Eesti Panga esindaja Kadri Martin informeeris, et 08.10 toimunud infopäeval arutleti lisaks
käsitletud teemadele ka likviidsuse optimeerimise üle. Samuti toodi infopäeval välja, et tehingute
maht on kriisi tõttu vähenenud, ning otsiti võimalusi mahtu suurendada.
Järgmised tegevused
Kersti Kiop saadab laiali septembris toimunud T2S nõukogu koosoleku pikema kokkuvõtte ning
infoks ka depositooriumite kontaktgrupi (CSD Contact Group) ja projektijuhtide alamgrupi
(Project Manager's Sub-Group) koosolekute kokkuvõtted.

2. EVK projektiplaan
EVK esindajad nentisid, et peale septembris esitatud liitumise projektiplaani ei ole edasisi
arendusi toimunud.
Lisaks pööras Kersti Kiop tähelepanu asjaolule, et kuigi projektiplaane ei avalikustata, on paar
depositooriumi need oma kodulehekülgedel avaldanud.
3. T2S nõukogu koosolek (8.-9.12 koosoleku päevakava ja Eestile olulisemate teemade
arutelu
Kadri Martin tõi olulisemate päevakorrapunktidena välja haldamise, depositooriumite
kõlbulikkuse ning hinnastamise. Depositooriumite kõlbulikkuse kohta arvati, et üldjoontes on
kriteeriumid mõistlikud. Mitmes vääringus arveldamist käsitleva kriteeriumi kohta on praegu
keeruline hinnangut anda. Kui Eesti ühineb euroalaga enne T2S platvormi käivitumist, muutub
see teema Eesti turu jaoks ebaolulisemaks.
T2S nõukogu koosolekul esindab EVK-d Andres Lips.
Järgmised tegevused
Juhul kui EVK-l tekib lisaküsimusi T2S nõukogu päevakorras olevate teemade kohta, mille
dokumente EENUG ei ole koosoleku toimumise ajaks saanud või jõudnud läbi töötada, siis
pöördub EVK kirjalikult EENUG liikmete poole.
4. Muud teemad
Põhja-Balti kasutajagruppide kokkusaamine Stockholmis 19.01.2010
Kadri Martin andis teada, et koosolekule registreerimise tähtaeg oli 15.12.2009. EENUG liikmed
pidid osalemissoovi ja ettepanekud kokkusaamise päevakorra kohta saatma Keiu Soppile ja
Kadri Martinile hiljemalt 14.12.2009. Igale riigile on ette nähtud vähemalt neli kohta, mida
EENUG juht soovitas jagada järgmiselt: üks keskpangale, üks depositooriumile ja kaks
krediidiasutustele. EENUG liikmed olid sellise esindatusega nõus.
EVK esindajad informeerisid EENUG liikmeid, et Rumeenia on algatanud idee luua väikestele
depositooriumitele oma huvigrupp, kes saaks arutada neile olulisemaid teemasid. EVK andis
ideele oma toetuse, kuid esimesel kohtumisel ei osalenud.
5. 2010. aasta tegevuskava
Eesti kasutajagruppi juhtiv Eesti Panga esindaja Kadri Martin tegi ettepaneku jätkata 2010. aastal
T2S vallas riigisisest koostööd sama mandaadi alusel nagu 2009. aastal ning korraldada EENUG
koosolekuid üldjuhul nädal enne T2S Nõukogu koosolekuid. EENUG liikmed kiitsid ettepaneku
heaks.

Järgmised tegevused
EENUG sekretär paneb T2S Nõukogu koosolekute toimumisaegu arvestades kokku 2010. aasta
aastakava, mis esitatakse EENUG liikmetele infoks ja kommenteerimiseks.
[1] Vt lähemalt www.ecb.int/paym/t2s/progress/nugs/html/exp_mtg4.en.html

