Zapisnik
18. sestanka slovenske Nacionalne uporabniške skupine za T2S

Datum sestanka:
10. 6. 2010, od 10:00 do 11:30 ure
Lokacija sestanka: Banka Slovenije, Slovenska 35
Navzoči na sestanku: g. B. Ploj (BS), g. M. Mesar (BS), g. D. Pavič (KDD), g. R. Šketa (KDD), g. P.
Černuta (KDD), ga. V. Dolenc (NLB), ga. T. Povšnar (NLB), g. P. Pinoza
(ATVP), ga. B. Zajec (UniCredit Banka Slovenija), g. B. Muhič (NKBM), g. B.
Rupar (Abanka), ga. P. Peterle (Ljubljanska borza), ga. N. Kokol-Car (MF)
Vsebina sestanka:
1.
Informiranje o sprejetih odločitvah Sveta ECB
2.
Informiranje o dokumentaciji s sestanka Svetovalne skupine ter poročanje s sestanka
• Informiranje o spremembah projektnega načrta
• Informiranje o spremembah in aktivnostih na področju strukture upravljanja T2S
• Predstavitev revidiranega predloga tarifne strukture
• Predstavitev revidiranega predloga izbire ponudnikov komunikacijskih storitev
• Predstavitev analize soobstoja ISO standardov 15022/20022
• Informiranje o izvedenih konzultacijah in aktivnostih delovnih podskupin
• Poročanje s sestanka T2S expert network
3.
Informiranje o aktivnostih na pripravi modela vključitve KDD na T2S
4.
Pregled drugih aktivnosti v nacionalnem okolju (ZBS, KDD)
5.
Razno
Ad.1. Informiranje o sprejetih odločitvah Sveta ECB
o Udeleženci so bili informirani o sprejetih odločitvah Sveta ECB od zadnjega sestanka NUG. Od
marca 2010 so bile sprejete odločitve glede: (i) novega datuma izgradnje sistema T2S s pričetkom
migracije v septembru 2014; (ii) Smernice T2S, ki ureja bistvene vidike delovanja T2S in je
veljavna od maja 2010, (iii) revidiranih mandata in poslovnika Programskega sveta, (iv) izvedbe
javnega razpisa za ponudnike komunikacijskih storitev dostopa do T2S ter (v) priprave Sporazuma
o vključitvi tujih valut na T2S. V zvezi s predvideno namero Programskega sveta glede izvedbe
konzultacije vsebine pogodbenega okvira (t.i. Framework agreement) z nacionalnimi regulatorji
trgov vrednostnih papirjev, je D. Pavič opozoril na odprta vprašanja v zvezi s trenutno verzijo
pogodbenega okvira, ki do pričetka konzultacije še ne bodo usklajena med Programskim svetom
in centralnimi depotnimi družbami (CSD). V zvezi s tem je Evropsko združenje CSD (ECSDA) že
obvestilo Odbor evropskih regulatorjev trgov vrednostnih papirjev (CESR) o skupnem stališču
vseh CSD glede odprtih vprašanj pri pripravi pogodbenega okvira in načinu njihovega zapiranja.
Ad.2. Informiranje o dokumentaciji s sestanka Svetovalne skupine
o Udeleženci so bili informirani o spremembah projektnega načrta. Pojasnjeno je bilo, da je bil v
aprilu 2010 potrjen odlog izgradnje T2S za 15 mesecev. Razloga za zamudo sta (i) 12 mesečni
odlog na pripravi programske opreme s strani 4CB zaradi sprememb Uporabniških zahtev ter (ii)
dodatni 3-mesečni odlog zaradi v januarju 2010 dodatno sprejetih sprememb Uporabniških zahtev.
Nov datum izgradnje T2S je sedaj predviden za september 2014, medtem ko naj bi CSD pričeli s
testiranji v januarju 2014.
o Predstavljene so bile aktivnosti na področju strukture zunanjega upravljanja T2S. Udeležencem je
bilo pojasnjeno, da v okviru Svetovalne skupine poteka diskusija o strukturi upravljanja po
podpisu pogodbenega okvira ter da je bil v aprilu 2010 opuščen predlog o upravljanju v okviru
samostojne pravne osebe. V juniju je Programski svet predstavil nov predlog strukture upravljanja,
ki predvideva: (i) Svet ECB kot vrhovno telo odločanja; (ii) Upravljavski svet T2S v sestavi
predstavnikov Evrosistema, NCB izven evroobmočja ter neodvisnih predstavnikov in ki bo
odgovoren za administrativne naloge ter vodenje programa projekta T2S; (iii) Projektni odbor za
tuje valute v sestavi predstavnikov NCB izven evroobmočja, ki bo sodeloval pri pripravi
Sporazuma o vključitvi tujih valut na T2S ter vseh vprašanjih glede upravljanja denarnih računov

v T2S, ki so denominirani v tujih valutah; (iv) Projektni odbor CSD v sestavi predstavnikov CSD
in Upravljavskega sveta T2S, ki bo zadolžen za upravljanje s spremembami glede računov
vrednostnih papirjev ter oblikovanje stališč glede vseh zadev na T2S; ter (v) Svetovalna skupina v
sestavi predstavnikov NCB v in izven Evrosistema, CSD in tržnih uporabnikov, ki bo svetovala
Svetu ECB in Upravljavskemu svetu s poudarkom na zagotavljanju enakosti vpliva T2S na
različne trge.
CSD na drugi strani predlagajo alternativno ureditev, ki predvideva večji vpliv CSD v procesu
uveljavljanja sprememb funkcionalnosti T2S (predvsem glede računov VP v T2S), možnost
zavrnitve predlaganih sprememb s strani Evrosistema z izjemo sprememb glede denarnih računov
in operacij denarne politike ter manjši vpliv uporabnikov na odločitvene procese. Predlog CSD
tako predvideva: (i) Svet ECB kot vrhovno telo odločanja, ki je zadolženo za sprejetje zahtevkov
za spremembe (CR) povezane z denarnimi računi in izvajanjem operacij monetarne politike; (ii)
Programski svet v sestavi predstavnikov Evrosistema, ki je zadolžen za zagotavljanje in
upravljanje s storitvami T2S, upravljanje odnosov s CSD in NCB ter nadziranje sprejetja in
implementacije vseh CR, povezanih z denarnimi računi in izvajanjem operacij monetarne politike;
(iii) Projektni odbor T2S v sestavi predstavnikov CSD ter opazovalcev (uporabniki CSD in T2S
operater), ki bo zadolžen za implementacijo elementov, ki bodo izhajali iz pogodbenega okvira ter
sprejetje vseh CR, razen sprememb glede denarnih računov in operacij denarne politike; ter (iv)
Posvetovalna skupina T2S v sestavi uporabnikov CSD ter opazovalcev (predstavniki CSD) in
predstavlja posvetovalni forum tržnih uporabnikov za pripravo stališč o vseh CR, razen tistih, ki
so povezi z denarnimi računi in operacijami monetarne politike ter pravnimi in regulatornimi
pogoji, ki zadevajo tržne uporabnike.
o

o

o

o

Predstavljen je bil revidiran predlog tarifne strukture, ki ga je pripravil Programski svet. Dodatno
je bil predstavljen dogovor v okviru Svetovalne skupine. Ta vsebuje potrditev predloga
Programskega sveta (predlog revidirane tarifne strukture tako ostaja nespremenjen), vendar pa
večina fiksnih tarifnih postavk na začetku delovanja T2S še ne bo plačljiva (tarifiranje bo temeljilo
na aktivnosti udeleženk in ne na udeležbi v sistemu). Potreba po morebitni spremembi tega
dogovora bo analizirana na podlagi dejanske uporabe (zastonjskih) funkcionalnosti T2S, kar bo
možno šele po končani migraciji vseh CSD na T2S. Predvidoma bodo na začetku plačljive
naslednje storitve: (i) DvP instrukcija (dostava proti plačilu), (ii) FoP instrukcija (dostava brez
plačila), (iii) avtokolateralizacija pri poravnalni banki, (iv) vsi likvidnostni prenosi ter (v)
poizvedbe in poročila. Končni predlog tarifne strukture bo pripravil Programski svet.
Predstavljen je bil revidiran predlog izbora ponudnikov komunikacijskih storitev. Podelitev
licence največ trem ponudnikom bo potekala v dveh fazah, pri čemer bo v prvi fazi pripravljen
seznam ponudnikov komunikacijskih storitev, ki izpolnjujejo tehnične in poslovne kriterije: (i)
osnovni poslovni kriteriji (finančna stabilnost, lokacija ponudnika, ureditev odškodninske
odgovornosti, varovanje podatkov, sledenje tehnološkemu razvoju, upravljanje z operativnimi
tveganji), (ii) odločitveni poslovni kriteriji, ki opredeljujejo nivo storitev ponudnika ter cenovno
strukturo ter (iii) tehnični kriteriji. V primeru izpolnjevanja kriterijev s strani več kot treh
ponudnikov, bodo v drugi fazi ti izbrani glede na ekonomičnost ponudbe. Podpis pogodbe z
izbranimi ponudniki je predviden v juniju 2011.
Predstavljen je bil vpliv soobstoja ISO standardov 15022 in 20022 na način povezovanja zunanjih
deležnikov s T2S, ki bo uporabljal le standard 20022. Potreba po soobstoju izhaja iz trenutno še
neopredeljenega roka migracije (tega bo določil SWIFT) trenutnega standarda ISO 15022 na nov
standard ISO 20022. V zvezi s tem je Svetovalna skupina soglašala s predlogom SWIFT-a, da se v
vmesnem obdobje (do celovite migracije na standard 20022) zagotovi kompatibilnost na način, da
bosta za ISO 20022 predpisana sintaksa (struktura polj) in nabor znakov, ki sta kompatibilna z
ISO 15022, po ukinitvi ISO 15022 pa se bo uporabljal le še ISO 20022.
Udeleženci so bili informirani o aktivnostih delovnih podskupin. Predstavljeni so bili zaključki
sestankov delovne skupine za transparentnost lastništva vrednostnih papirjev, v okviru katere
poteka identifikacija odprtih vprašanj glede čezmejnega pridobivanja podatkov o končnih
upravičencih do vrednostnih papirjev ter priprava pregleda okvirov pridobivanja podatkov o
lastništvu vrednostnih papirjev v posameznih nacionalnih okoljih. Cilj skupine je priprava

predloga o tehnični rešitvi za čezmejno pridobivanje podatkov o lastništvu vrednostnih papirjev za
obravnavo v okviru Svetovalne skupine v septembru 2010.
Udeležencem so bili predstavljeni tudi zaključki delavnice na temo učinkovite čezmejne
poravnave. Cilj delavnice je bila identifikacija potencialnih ovir za učinkovito čezmejno
poravnavo ter priprava priporočil za Svetovalno skupino glede identifikacije odprtih vprašanj in
primerov, ki preprečujejo nemoteno čezmejno poravnavo.
Ad.3. Priprava modela vključitve KDD na T2S
o Predstavljene so bile aktivnosti na pripravi modela vključitve KDD na T2S. Pojasnjeno je bilo, da
je rok za dokončanje modela vključitve (1. četrtletje 2011) prilagojen zamiku izgradnje T2S.
Udeležencem bo osnutek modela predstavljen predvidoma v oktobru 2010, čemur bo sledila
konzultacija modela. V nadaljevanju je bila predstavljena pobuda KDD glede postopne izvedbe
tehničnih prilagoditev v KDD ter posledično potrebne postopne prilagoditve pravnih aktov. V ta
namen bo Banka Slovenije konec junija 2010 organizirala sestanek s KDD, MF in ATVP z
namenom obravnave pobude KDD.
Ad.4. Pregled aktivnosti v nacionalnem okolju (ZBS, KDD)
V. Dolenc je poročala o aktivnostih v okviru Odbora za zaledna in skrbniška vprašanja:
o Trenutno v okviru odbora poteka vrsta aktivnosti povezanih s spremembo davčne zakonodaje na
področju držanja vrednostnih papirjev.
o Nadzorni svet ZBS je ponovno zavrnil predlog o izvedbi zunanje analize na temi: (i) nabora
potrebnih dopolnitev obstoječe pravne ureditve fiduciarnih računov zaradi trenutno pomanjkljivo
opredeljenih elementov (davčni vidik, glasovanje na skupščinah) in (ii) potrebnih sprememb
obstoječe pravne ureditve z namenom odprave omejitev glede vodenja fiduciarnih računov in s
tem prehoda na celoviti mešani sistem (neposrednega in posrednega) lastništva vrednostnih
papirjev.
o V septembru 2010 bo v organizaciji ZBS potekala konferenca na temo zalednih in skrbniških
vprašanj.

