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i)

T2S projekti hetkeseisust ja käimasolevatest konsultatsioonidest

Tiina Soosalu andis lühiülevaate T2S projekti hetkeseisust (vt ettekanne 200214.ppt). Kristiina
Kaljurand lisas, et CSDRi (Väärtpaberiarvelduse ja Väärtpaberite Keskdepositooriumide regulatsioon;
Central Securities Depository Regulation) osas on viimasel ajal jõudsalt edenetud ning regulatsioon
loodetakse selle parlamendi koosseisu ajal heaks kiita. Sellele järgneb lingvistide ning juristide töö,
mis võib võtta kuid. Ahto Kink lisas, et ESMA on välja töötamas regulatsiooni ellu viimiseks
vajalikke tehnilisi standardeid, mis saadetakse samuti turgudele konsulteerimiseks.
Rahandusministeerium on juba praegu analüüsimas, kui palju on CSDRi jõustumisel vaja muuta Eesti
seadusandlust.
Tiina Soosalu informeeris turuosalisi, et kuna ükski pank enne 4. liitumislainet T2S sihtotstarbelisi
rahakontosid (DCA) ei vaja ning automaatse tagatisteenuse kasutamisest migratsiooniperioodil
huvitatud ei ole, siis Eesti Pank muutis oma T2S ettevalmistuste ajakava ning testimise kalendrit ning
ei plaani tegevusi enne 4. laine liitumist.
Otsustati: info teadmiseks võtta.

ii) Ülevaade T2S Advisory Group (AG) räägitust
Kaire Torsus andis ülevaate T2S AG’l räägitud teemadest ((vt ettekanne 200214.ppt). Kristi Sisa lisas,
et EVK oli avastatud T2S tarkvara vea (puudutab linkide kaudu teises depositooriumis avatud
esindajakontode kontojäägi kontrolli) parandamise osas koos mõne teise väiksema depositooriumiga
eriarvamusel.
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Kaire Torsus informeeris peale T2S käikuminekut jõustuvast TARGET2 tasust, mis puudutab RTGS
konto ning DCA vahelist ühendust. Esialgsete hinnangute kohaselt on kuise tasu suuruseks 150 eurot.
Tasu suurus ning linkide arv on proportsionaalselt seotud, mis tähendab, et kui tegelik DCA’de arv
erineb prognoositust, siis võib tasu suurus muutuda.
Viive Sumberg selgitas, mida tähendavad 26. mail 2014 jõustuv repatrieerimisnõude kaotamine ning
29. septembrist 2014 võimalikuks saav piiriülene kolmepoolne tagatishaldus. Eesti Pank saadab
edaspidi nende teemade kohta turuosalistele täiendavat infot.
Otsustati: info teadmiseks võtta.

iii) ülevaade X-stream projektist
Kristi Sisa andis teada, et Balti depositooriumid kaalusid ühiselt turuosaliste ettepanekut lükata Xstreami kasutuselevõttu Lätis ja Leedus edasi. Turuosaliste poolt toodi edasilükkamise vajaduse
peamise põhjusena välja Leedu eurole ettevalmistuste projekti mahukust ning muid sisemisi projekte,
mis oleks ajaliselt langenud samale perioodile X-streami kasutuselevõtuga. Balti depositooriumid
otsustasid ühiselt riskide minimeerimiseks muuta projekti ajakava ning X-stream võetakse Lätis ja
Leedus kasutusele aasta planeeritust hiljem ehk 2016. aastal, Eesti turgu puudutav ajakava ei muutu
ning X-stream võetakse kasutusele koos T2S’ga 2017. aastal.
Kristiina Kaljurand tõi välja, et kuna Rahandusministeerium ei ole antud projekti osas saanud EVK’lt
mõjuanalüüsi, siis nemad ei saa omalt poolt X-stream projektile veel hinnangut anda. EVK sõnul on
nimetatud hinnang koostamisel.
Otsustati: info teadmiseks võtta. Balti turuosalistel on võimalik antud otsuse kohta tagasisidet anda
kuni 10. märtsini.

iv) börsitehingute arveldustsükli muutmisest T+2'le / küsimustiku kokkuvõte
EVK saatis 2014. aasta veebruaris turuosalistele küsimustiku, mis puudutas börsitehingute osas
arveldustsükli muutmist T+2’le 2014. aasta oktoobris koos Nordic turuga. Saadud tagasiside oli
positiivne. EVK sõnul ei ole see Eesti turu jaoks suur muudatus, EVK peab omalt poolt muutma
börsitehingute reeglistikku.
Otsustati: info teadmiseks võtta.
Mihkel Nõmmela andis teada, et järgmine T2S AG kohtumine toimub 18-19. juunil. T2S EENUGi
kohtumise aja täpsustame hiljem.
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