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1. Ülevaade T2S projekti üldisest arengust
Eesti Panga esindaja Kaire Torsus andis ülevaate T2S projekti viimastest arengusuundadest ning
uuendatud ajakavast.
Olulisemad teemad
Lõpptähtaja edasilükkamine
Tegemist on väga laiaulatusliku erinevaid osalisi hõlmava projektiga, seetõttu ei ole suudetud
kinni pidada projekti esialgsest ajakavast. 2010. aasta kevadel saadi lõplikult valmis T2S
funktsionaalsuse stabiilsust tagav dokumentatsioon: General Functional Specifications (GFS),
User requirement Documentation (URD 5.0), kuid projekti mitmes küsimuses on veel palju
lahendamist vajavaid asjaolusid. Projekti lõpptähtaeg on lükatud 2014. aasta septembrisse.
Raamleping depositooriumitega
Allkirjastamine on lükatud 2011. aasta aprilli.
Hinnakiri
Eesmärgiks on seatud, et arveldamise hind ei oleks suurem kui 15-20 eurosenti. Täpsema
hinnakirja kohta loodetakse otsus teha 2010. aasta sügisel.
T2Si haldamine süsteemi käikumineku järel
Praeguste arengute põhjal tundub, et uue juriidilise üksuse asutamine jääb ära. Lõplikku otsust
on oodata 2010. aasta suvel.
Pikemalt saab tutvuda projekti arengutega T2Si kodulehel:
http://www.ecb.int/paym/t2s/html/index.en.html.

Toimunud üritused ja teemade edasiareng (ajalises järjestuses)
Infopäev 24.03
Märtsis toimunud infopäeval EENUGst keegi ei osalenud. Avalikustatud kokkuvõtte põhjal
andis Kaire Torsus üritusest lühiülevaate.
Olulisemad teemad
T2S tehniline dokumentatsioon
Osalejatele anti ülevaade töös olevatest olulisematest tehnilistest dokumentidest ning nende
lõpliku valmimise ajakavast.
Osaliste nähtavus
Kohtumisel arutati erinevaid takistusi T2S läbipaistvuse küsimuses. Olulisena toodi esile info
jagamise ja esitamise harmoneerimise ning standardimise vajadus. Leiti, et kõnealuste
küsimustega ning nende lahendamisega on depositooriumid tegelenud seni pigem rahvuslikul
tasandil, kuid nüüd on eesmärgiks seatud piiriüleste lahenduste leidmine.
Fondiosakute arveldamine T2Sis
BNP Paribase esindaja andis osalejatele ülevaate Prantsusmaal ja Luksemburgis praegu
toimivatest mudelitest fondiosakute arveldamiseks depositooriumi kaudu. Ta leidis, et
fondiosakute arveldamise lisamine T2S on vajalik, kuid suurim lahendamata küsimus on praegu
kontode struktuur.
Matching field (konsultatsioon ja 26.04 telekonverents)
Kaire Torsus andis ülevaate andmete kõrvutamise teemade edasiarendustest. Jaanuaris toimus
töörühma koosolek, mille eesmärk oli arutleda T2S kasutajatingimustes defineeritud andmete
kõrvutamise kriteeriumite tõhususe üle. Kohtumise tulemusena tuli töörühm välja 11
ettepanekuga, mis täiendaksid veel täpsustamist vajavaid valdkondi. Mai alguses toimus nende
11 ettepaneku asjus turukonsultatsioon, mille tulemusi arutas töörühm omavahel veel aprillis
toimunud telekonverentsil. Mõni osaline väljendas muret 5. ja 6. ettepaneku puhul, kuid üldiselt
oli konsultatsioonist saadud tagasiside ettepanekute kohta positiivne ning toetav. Lõplikud
ettepanekud saadetakse juunis toimuvale T2S nõukogule.
Eesti Väärtpaberikeskuse esindaja Kersti Kiop lisas, et depositooriumid ei ole sellel teemal T2S
tiimiga rohkem suhelnud, kuid nende poole on pöördutud mujalt. Näiteks vastas EVK
küsimustikule, kus hinnati, kas depositooriumid tegelikult on andmete kõrvutamise standardite
kohased (praegu on nõuete kohased 74%).
Funds workshop 27.04
Kohtumisel ei osalenud EENUG liikmetest keegi. Eesti Panga esindaja Keiu Sopp andis
lühiülevaate kohtumise kokkuvõtte ja muude avalikustatud dokumentide põhjal. Tegemist oli
fondide teemal esimese T2Si eraldi toimunud kohtumisega. Kohtumise peaeesmärk oli arutada

T2Si käivitamise mõju investeerimisfondide osakute arveldamisele ja T2Si potentsiaali täiustada
piiriülest fonditurgu. Fondihaldurite esindajad rõhutasid kohtumisel omalt poolt, et fondiosakutel
ja teistel väärtpaberitel on fundamentaalsed erinevused, kuid siiski toetasid sellel teemal edasi
töötamist. EKP tõi välja vajadus täpsemalt kirjeldada, mis on konkreetsed probleemid ning mida
on vaja koordineerida. Teemaga edasi minekuks otsustati, et juunis toimub järgmine kohtumine
samal teemal.
Workshop on smooth cross-CSD settlement in T2S context 04.05
Töörühma koosolekul EENUGst ei osaletud. Keiu Sopp tegi avalikustatud materjalide põhjal
lühikokkuvõtte. Kohtumise eesmärk oli välja selgitada sujuva piiriülese arveldamise võimalikud
takistused ning esitada nõukogule takistustega edaspidi tegelemise ettepanekud.
Kohtumisel leiti, et takistused võivad tuleneda nii kohalikust õiguskeskkonnast, tehnilistest kui
ka ajaloolistest põhjustest. Nenditi, et T2S ega depositooriumid ei pruugi suuta kõiki probleeme
lahendada, kuid oluline on need välja selgitada, tähtsuse järgi reastada ning alustada aktiivset
tööd nendega tegelemiseks.
Teemaga jätkamise kohta leiti töörühmas, et parim lahendus oleks asjaomaste küsimustega
tegeleva T2S alamtöögrupi asutamine, mis regulaarselt kannab nõukogule ette oma tegevuse
tulemustest.
Corporate actions sub-group (CASG) turukonsultatsioon 14.05
EENUG liikmetel konsultatsiooni osas lisaküsimusi ega märkusi ei olnud.
Ekspertide võrgustiku kohtumine 20.05.2010
Kaire Torsus tegi ülevaate kohtumise olulisematest teemadest.
Haldamine
Uues haldamisstruktuuris on 5 üksust. Üldjoontes on see väga sarnane praegu toimiva
struktuuriga, kuid osa nimetusi on tulevikus teistsugused. Eesmärgiks on seatud uus
haldamisstruktuur võimalikult kiiresti kujundada ning tagada, et teema ei läheks enam edasi
arutlusele. Uus struktuur hakkaks kehtima pärast depositooriumite raamlepingu allkirjastamist
ehk pärast 2011. aasta aprilli.
Hinnakiri
Hinnastamise struktuur olemas, kuid tehtud on palju ettepanekuid selle lihtsustamiseks.
Ettepanekuid aktsepteeris T2Si juhatus vaid osaliselt. Seega on struktuur endiselt suhteliselt
keeruline. Eesmärk on hinnastamise struktuur lähiajal heaks kiita, et oleks võimalik teemaga
edasi minna. Täpsem hinnakiri on kavas esitada 2010. aasta sügisel.
ISO standardite kooseksisteerimine
Arutati, mida tähendab, kui toetatakse erinevate standardite koos eksisteerimist T2Sis.
Mõjuanalüüsi tehakse ja nõukogu koosolekuks peaks olema mõjuanalüüsi tulemused olemas.

Oluline on siinjuures, kuidas tõlgitakse erinevate standartidega sõnumid, kumb pool peaks
tõlkima ning võimalikud mõjud, näiteks infokadu ja moondused.
3. Depositooriumite kontaktgrupi ja depositooriumite omavaheline muu tegevus
Eesti Väärtpaberikeskuse esindaja Julia Segerkrantz andis ülevaate depositooriumite kohtumisest
Ateenas. Depositooriumid, kes on allkirjastanud koostöökokkuleppe, koostasid T2Si tiimile
kirja, kus pööravad tähelepanu põhilistele murepunktidele: haldamine, hinnastamispoliitika,
migratsioon, raamleping ning ajakava. Üldiselt leiavad turuosalised, et lahendamata küsimusi on
liiga palju ning edasiminek on aeglane. Seega ei tee depositooriumid praegu veel IT-arendusi ega
T2Siga seonduvaid investeeringuid. Depositooriumite järgmine kohtumine toimub 22. juunil.
Väikedepositooriumite koostöös ei ole viimasel ajal arenguid toimunud. Grupp vajaks
eestvedajat, kuid projekti selles etapis ei ole keegi seda kohustust enda kanda võtnud. Julia
Segerkrantz leidis, et ideed ei ole unustatud ning teemad on endiselt päevakorras.
4. T2S AG märtsi koosoleku kokkuvõte ja T2S AG juuni koosoleku ettevalmistus
Seekordne nõukogu päevakava on suhteliselt lühike ning varem arutelu all olnud teemadega
jätkatakse: T2Si haldamine, hinnastamine, ühenduvus ja ISO-standardid.
EVK tõi siinjuures välja, et projektiga seoses on väga palju materjale. Seetõttu on suuremad
depositooriumid võtnud enda peale materjalide läbitöötamise, mis ühisarvamustena saadetakse
T2Si tiimile.
5. Aastakava ja muud teemad
Vaadati üle lähiajal toimuvad üritused ning T2Si uuendatud aastakava. EENUG järgmine
koosolek on planeeritud 3. septembril, kuid Eesti Panga esindajad palusid EENUG liikmetel
arvestada koosoleku aja võimaliku muutmisega.
Eesti Panga esindajad informeerisid EENUG liikmeid järjekordsest infopäevast 24. juuni
Kopenhaagenis.

