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1. Toimunud üritused
T2S AG koosolekud 9.-10.12.2009 ja 15.01.2010, osaleb EVK
EVK viimastel T2S nõukogu koosolekutel ei osalenud, kuid Kersti Kiop tegi lühiülevaate
materjalidest ja ametlike kokkuvõtetest.
9.-10.12.2009
Raamleping - depositooriumite ja EKP raamleping peaks olema valmis 2010. aasta
aprilliks.
Haldamist arutatakse pikemalt T2S nõukogu märtsi koosolekul.
Depositooriumite valikukriteeriumid - kinnitati 5 valikukriteeriumit.
Hinnastamine - tariifide struktuur on keeruline ja vajab lihtsustamist. AG liikmed võivad
esitada oma ettepanekuid eelistatult 19.12.2009, kuid mitte hiljem kui 5.01.2010. Teema on
uuesti arutlusel nõukogu märtsi koosolekul.
15.01.2010
Koosolekul tõdeti, et T2S projekti kogu ajakava on ülevaatamisel ja suure tõenäosusega
lükkub nii vahepealsete etappide aeg kui ka lõpptähtaeg edasi.

Külmutati viimane URD versioon 5.0, kuid jäeti siiski võimalus, et URDsse vajaduse
korral T2S efektiivsust ja stabiilsust mõjutavaid olulisi muudatusi sisse viia ka pärast kinnitamist
GovC poolt.
Arutati võrguteenuste pakkumise võimalusi. Siiani ei ole ühtset arusaama, kas
majanduslikult kasulikum on kasutada üht või mitut teenusepakkujat. Nenditi, et
teenusepakkujate puhul võib nõudlus kasutajate ja depositooriumite puhul oluliselt erineda.
EENUG liikmed leidsid, et EKP jaoks peaks olema lõpptähtaja seadmine reputatsiooniküsimus,
kuid samas ei ole T2S projekti protsess ainult EKP kontrollida, mis raskendab kogu protsessi
juhtimist.
Infopäev Amsterdamis 14.01.2010, osales Viive Sumberg
Viive Sumberg tõi välja infopäeva põhiteemad:
T2S haldamine (governance) pärast süsteemi käikuminekut on üks olulisemaid, kuid ka
keerulisemaid ülesandeid. Veel ei ole kokku lepitud, millised osalised ja mis tasemel
otsustusprotsessis osalema hakkavad. Samuti jätkuvad arutelud selle üle, kas säilib praegune
juhtimisstruktuur või ons otstarbekas luua eraldi juriidiline isik.
CCBM2 puhul rõhutati, et kolmnurgas T2 + T2S + CCBM2 on need kolm üldise
toimimise aspektist küll üksteisest sõltumatud, kuid kui kõik süsteemid kord käigus on, siis on
omavahelise koostoime kasu suur. Eesti jaoks on oluline, CCBM2ga on ära kadumas nõue, mille
kohaselt tuleb tagatisvara hoida emitendi depositooriumis.
Ühenduvuse (connectivity) teemal arutleti, kas ja milliseid uusi võimalusi avaks mitme
võrguteenusepakkuja kasutamine.
Põhja-Balti kasutajagruppide kohtumine 19.01.2010, osales üks Eesti Panga (Kadri
Martin), üks EVK (Kersti Kiop) ja kaks turuosaliste esindajat (Elo Tempel ja Kärt Mets)
Tõdeti, et kohtumine oli vajalik, kuna mured on kõigil sarnased. Samas nenditi, et pärast
koosolekut ei arendata teemasid edasi EVK esindajad leidsid, et erinevate riikide asjaosaliste
juristid peaksid kokku saama ning vajalik oleks ka väiksemates gruppides töörühmade loomine
ja kokkukutsumine.
Lisaks mainiti Taani depositooriumi huvitavat ettekannet, milles taanlased esitlesid T2Siga
ühinemiseks plaanitud kontostruktuuri.
Koosolekul lepiti kokku, et kohtumisi peaks olema kaks korda aastas ning järgmine on
septembris.
Samuti toodi välja kaks kohtumist: üks väärtpaberikontode pidamise (direct holding) teemal
veebruaris Kopenhaagenis ja teine euroalaväliste riikide kohtumine. Esimesele kohtumisele
Eestit ei kutsutud.

Kõrgetasemeline kohtumine EKP ja euroala kandidaatriikide keskpankade ja
depositooriumitega 18.-19.02.2010, Eesti Pangast osalesid Kaire Torsus ja Mihkel
Nõmmela ning EVKst Julia Segerkrantz.
Kohtumisel osalesid Eesti, Läti, Leedu, Bulgaaria, Tšehhi, Ungari, Poola ja Rumeenia.
Kohtumisel tehti ülevaade T2S projekti viimastest sündmustest, sh nõukogu koosoleku
teemadest, kus enamik kandidaatriike ei osale. Jutuajamistest teiste riikide esindajatega selgus, et
Eestil on T2S suhtes teistega võrreldes suhteliselt selgem seisukoht ja vaade.
Kaire Torsus ja Julia Segerkrantz andsid kohtumisest ülevaate:
Koosoleku põhieesmärk oli suunata kandidaatriike tegema 2010. aasta jooksul otsust
T2Sga liitumiseks, et neil oleks võimalik osaleda testimisprotsessis. Samas ei poolda EKP
kandidaatriikide ametlike vääringute lisamist T2Si.
Riikide jaoks teeb otsustamise keeruliseks asjaolu, et neil ei ole veel selget tähtaega
euroalaga liitumiseks. Siinjuures tõid EKP esindajad positiivse näitena välja Eesti, kelle
ühinemine euroalaga 2011. aasta jaanuaris muutub järjest tõenäolisemaks.
EKP mainis ka seda, et hiljem liituda soovijate järele ei oodata ning neid võetakse T2Si
vastu alles peale süsteemi täielikku juurutamist ehk 2015. aastal.
Poola allkirjastas 2010. aasta veebruaris EKP-ga koostööleppe.
JMG püüdis kandidaatriike suunata T2Siga liituma kohe selle süsteemi käivitumisest alates ja
euroarveldusteks, olenemata sellest, et riikides ei ole veel euro käibel.
Ekspertide võrgustiku kohtumine 19.02.2010, osales Kaire Torsus
Ekspertide võrgustiku kohtumise ja kõrgetasemeline kohtumise teemad kattusid suuresti.
Kaire Torsus andis ülevaate põhiteemadest:
Depositooriumite kõlblikkuse tingimused on heaks kiidetud ning kinnitatud.
T2S nõukogu mandaat on pikendatud.
Migratsiooniplaan, kuidas T2Sga liitumine toimub, on kinnitatud. Liitumine toimub
kolmes grupis poole aasta jooksul. Lisaks jääb veel üks lisagrupp, kuhu kuuluvad need, kes ei ole
kohe valmis liituma.
Veebruaris kinnitati URD versioon 5.0.
Ühenduvuse teemal arutati võrguteenusepakkujate arvu, kuid järgmisele nõukogu
koosolekule on plaanitud esitada ettepanek ühe konkreetse teenusepakkuja valikuks.

Haldamises on endiselt lahtisi küsimusi ning nõukogu märtsi koosolekul arutatakse teemat
edasi.
Tutvustati võrreldava info (matching field) teemalist turukonsultatsiooni, mille tähtaeg on
5.03.2010. Peale vastuste saamist läheb teema tagasi töögruppi ning otsuse tegemine on
planeeritud juunisse.
Järgmine ekspertide võrgustiku kohtumine toimub 20.05.2010.
2. T2S AG märtsi koosoleku ettevalmistus
Julia Segerkrantz, Andres Lips ja Kaire Torsus tõid välja 10.-11. märtsil toimunud T2S nõukogu
koosoleku põhiteemad:
T2S haldamine (T2S governance) - depositooriumite ja EKP vahelise lepingu teemal on
toimunud palju arutelusid ja tegevust. Esimese kavandi laitsid depositooriumid täielikult maha.
Lahtisi küsimusi on palju, suuremate probleemidena tõid EVK esindajad välja selge vastaspoole
puudumise ja selle, millist teenust täpsemalt väljastpoolt kasutatakse. Oluline on teada, kellele
depositooriumid oma äritegevuse üle annavad ja kes võtab sealjuures vastutuse. Lisaks on
ebaselge, kas väljast tellitakse IT- või arveldusteenust.
Ühenduvus (connectivity) - arutlusel on ühe või mitme võrguteenuse pakkuja kasutamine.
Kuigi nõukogule on plaanitud teha ettepanek hakata kasutama üht võrguteenusepakkujat, ei
pruugi kõikidele kasutajatele üks ja sama teenusepakkuja siiski sobida.
ISO 20022 standardi kasutuselevõtmine (roll-out) - T2S seisukohalt ei olda ISO20022
standardiga rahul ning seetõttu on esitatud ettepanek standardil põhinevaid sõnumeid oluliselt
muuta. Lahtisi küsimusi on veel palju, kuid tõenäoliselt muudetakse sõnumeid vaid osaliselt.
EVK pooldab ISO20022 standardi kasutamist T2Sis (ja vajadusel standardi muutmist), sest EVK
kavatseb seda standardit ka oma sisesüsteemides kasutada. Seetõttu on EVK jaoks oluline,
milliseid otsuseid standardi osas tehakse. Kui T2S ei plaani ISO20022 standardit kasutada, tekib
Eestil probleeme.
Hinnastamine (pricing) - nenditi, et hinnastamisstruktuur on endiselt keeruline ning seda
peaks lihtsustama.
Järgmisel T2S nõukogu koosolekul osaleb EVK esindaja Julia Segerkrantz. EENUG liikmed
avaldasid arvamust, et loodetavasti osaleb juba juunis toimuval nõukogu koosolekul ka Eesti
Panga esindaja. Tõenäoline on siiski, et Eesti Pank on taas nõukogu ametlik liige alates
septembri koosolekust.
3. Muud teemad, sh EVK tegevused ja turukonsultatsioonid
Julia Segerkrantz andis ülevaate Rumeenia algatatud ideest väikeste depositooriumite
koostöö kohta ehk Kesk-ja Ida-Euroopa (KIE) grupi tegevustest.

Peale detsembris toimunud EENUG koosolekut on peetud kaks KIE grupi kohtumist Bukarestis
ja Madridis. Bukaresti kohtumisel EVK esindaja ei osalenud. Madridis osales Julia Segerkrantz.
Koosoleku eesmärk oli anda igale depositooriumile sõna. Segerkrantz rääkis muu hulgas Eestis
toimivast e-riigist, mis pakkus teistele osalejatele palju huvi. Ta nentis, et kuigi kohtumine oli
väga huvitav, oli see siiski mitteametlik ning ühiseid järeltegevusi ja seisukohavõtte sellele ei
järgnenud.
Depositooriumite kontaktgrupi kohtumised
Kuigi depositooriumite kontaktgrupi kohtumised toimuvad üks kord kuus, ei ole EVK vähese
ressursi tõttu kohtumistel osalenud. Depositooriumite kontaktgrupi tegevusest loodetakse saada
ülevaade töögruppide kohtumiste kaudu.
Peale detsembris toimunud EENUG kohtumise on peetud kaks turukonsultatsiooni:
CSD validation hold functionality - EENUG liikmetelt kommentaare ei olnud.
T2S matching field - Kaire Torsus koostas kirja, mida täiendatakse Swedbanki kahe
kommentaariga konsultatsiooni taustmaterjali kohta (jaotus 3.2 "Level 1 matching" ja "Level 2
matching". EENUG vastuskiri saadetakse välja hiljemalt 5.03.2010 tööpäeva lõpuks.
4. Aastakava
Vaadati üle T2S projekti kava 2010. aastaks. Järgmine EENUG koosolek on plaanis 10.06.2010,
kuid Eesti Panga esindajad palusid EENUG liikmetel arvestada võimalusega, et kohtumine
toimub päev varem, 9.06.2010.
Eesti Panga esindajad informeerisid EENUG liikmeid ka järjekordsest infopäevast, mis toimub
24. märtsil Pariisis.

