Zapisnik
29. sestanka slovenske Nacionalne uporabniške skupine za T2S

Datum: 29. 11. 2013, od 9:00 do 11:00 ure
Lokacija: Banka Slovenije, Slovenska 35
Navzoči: g. D. Bohnec (BS), g. P. Centrih (BS), g. B. Ploj (BS), g. S. Smonkar (BS), g. M. Južina
(BS), ga. B. Jemec (BS), ga. N. Agić (BS), g. D. Pavič (KDD), g. V. Slamič (KDD), g. M. Titan
(KDD), g. Ž. Kosi (ATVP), ga. N. Kokol-Car (MF), ga. E. Guštin (MF), ga. H. Novak (MF), ga. M.
Eber (MF), g. A. Gorišek (MGRT), g. D. Cavnik (ZČBVP), ga. V. Močnik-Kohek (UniCredit Banka
Slovenija), g. B. Muhič (NKBM), ga. B. Dolenc (NLB), g. A. Rebrica (NLB) in g. M. Filipčič (Banka
Koper)
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 22.
3. 2013
2. Predstavitev napredka na projektu ter poročanje s sestanka Svetovalne skupine T2S
- Status projekta T2S
- Projekcija pokrivanja stroškov izgradnje in delovanja T2S
- Tehnične spremembe T2S
- Status možnosti komunikacije s T2S
- Status neposredno povezanih udeležencev
- Status harmonizacijskih aktivnosti
- Status testnih in migracijskih aktivnosti
3. Aktivnosti T2S NUG
4. Aktivnosti prilagajanja Banke Slovenije na T2S
5. Status aktivnosti MIG
6. Razno

Uvod
o P. Centrih je uvodoma predstavil zaključke s sestanka Svetovalne skupine T2S.
Ad.1.
Potrditev zapisnika sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne
22. 3. 2013
o Potrjen je bil zapisnik sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne
22. marec 2013.
Ad.2.
Predstavitev napredka na projektu ter poročanje s sestanka Svetovalne skupine T2S
o Udeleženci so bili informirani, da se projekt T2S nahaja v fazi razvoja in internih testiranj ter da je
bila 29. 11. 2013 dosežena sinhronizacijska točka SP4. K projektu sta pristopili še dve centralni
depotni družbi (BNY Mellon v maju 2013 in LCD-Denos (Latvija) v septembra 2013) z migracijo
v četrtem valu. Na strani centralnih depotnih družb je 18 centralnih depotnih družb (tudi KDD)
ocenjenih kot v celoti skladne s terminskim načrtom T2S, preostale štiri pa kot srednje skladne, na
strani centralnih bank pa je v celoti skladnih19 centralnih bank (tudi BS), dve srednje. Na podlagi
aktivnosti 4CB je prenos T2S v prevzemna testiranja Evrosistema še vedno predviden v marcu
2014. V zvezi s projekcijo pokrivanja stroškov izgradnje in delovanja T2S se prvotna projekcija
Evrosistema iz leta 2010 ni realizirala, saj je število dejansko poravnanih transakcij do sredine leta
2013 manjše od predvidenih. V zvezi s tem Evrosistem raziskuje možne ukrepe za povečanje
števila transakcij. Udeleženci so bili informirani še o odprtem vprašanju zagotovitve dokončnosti
čezmejne poravnave na fiduciarnih računih, ki je v trenutno vprašljiva v obdobju izvajanja
korporacijskega dejanja v T2S (t.i. omnibus account issue) in možnimi ukrepi za odpravo tveganj.
Glede možnosti komunikacije s T2S je bila v juliju 2013 umaknjena rešitev Dedicated Link (ni
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bilo interesa), uspešno so bila zaključena testiranja s ponudnikoma dostopa do T2S (SWIFT in
SIA/Colt), umaknjena je bila možnost povezovanja na T2S preko opcijskih storitev TARGET2 ter
je do leta 2017 zamrznjena možnost dostopa do T2S preko interneta. Predstavljena je bila
iniciativa in sestava DCP foruma, ki združuje predvidene v T2S neposredno povezane udeležence
(dostop do računov vrednostnih papirjev in/ali denarnih računov v T2S preko A2A komunikacije).
Predstavljene so bile ključne ugotovitve osnutka 4. Poročila o napredku na področju T2S
harmonizacije. V skladu s sklepom Svetovalne skupine T2S morajo nacionalni NUG-i do 10. 1.
2014 v ECB sporočiti plan za dosego skladnosti za rdeča in rumena področja prioritete 1 (v
Sloveniji odziv potreben na področjih korporacijskih dejanj), na tej podlagi pa lahko Svetovalna
skupina T2S predlaga ukrepe za izboljšanje stanja. V zvezi s tem bo BS pripravila osnutek odziva
in ga uskladila z KDD, MF in MGRT. Udeleženci so bili dodatno informirani o novi iniciativi
ECB glede identifikacije trgov s tveganjem za dosego skladnosti z harmonizacijskimi področji do
migracije lokalnega trga na T2S. Iniciativa je bila podprta s strani članov Svetovalne skupine T2S,
potrebna pa je še potrditev s strani Sveta T2S.

Ad.3.
Aktivnosti T2S NUG
o Udeleženci so bili informirani o aktivnostih T2S NUG v obdobju od marca do novembra 2013.
Dodatno so bili informirani, da smo s strani E-MIG prejeli poziv k rednemu ažuriranju analiz
razkoraka za tržne standarde za korporacijska dejanja (standardi CAJWG) z rokom 20. 12. 2013
ter za tržne standarde za skupščine delničarjev (standardi JWGGM) z rokom 10. 1. 2014. Odziva
bosta pripravljena v sodelovanju z KDD in ZBS.
Ad.4.
Aktivnosti prilagajanja Banke Slovenije na T2S
o M. Južina je poročal, da so aktivnosti BS osredotočene na vzpostavitev denarne komponente T2S
v okviru plačilnega sistema TARGET2. BS je z namenom izboljšanja informiranja tržnih
udeležencev že vzpostavila nacionalno skupina uporabnikov denarnih računov T2S ter tematsko
spletno stran z dostopom do relevantne dokumentacije. V povezavi s tem bo 12. decembra 2013
organizirana nova delavnica na temo denarnih računov T2S, s strani udeležencev pa se po
delavnici pričakuje posredovanje odziva glede njihove potrebe po DCA in možnosti nudenja
storitev plačilne banke.
Ad.5.
Status aktivnosti MIG
o Udeleženci so bili informirani glede dogovora s sestanka, ki je potekal 25. novembra 2013 v BS,
glede nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pripravo zakonskih sprememb zaradi odprave ovir za uvedbo
standardov za korporacijska dejanja. V skladu z dogovorom bo MF do sredine januarja 2014, na
podlagi dosedanjega dela in prejetih predlogov, pripravilo predlog zakonskih sprememb za
podporo uvedbi standardov za korporacijska dejanja za nadaljnjo obravnavo na delovni skupini
pod vodstvom MF. D. Pavič je predlagal, da zaradi vpliva sprememb modela poravnave KDD na
poravnavo borznih poslov v omenjeni delovni skupini v okviru MF sodeluje tudi predstavnik
Ljubljanske borze. A. Gorišek je pojasnil pristop MGRT k pripravi sprememb Zakona o
prevzemih, v zvezi s tem pa je bilo dogovorjeno, da KDD posreduje MGRT relevantne dokumente
glede potrebnih sprememb.
o Dodatno je BS v luči novih okoliščin glede priprave zakonskih sprememb predlagala prilagoditev
vloge T2S NUG in institucionalno umeščenost MIG v okvir ZBS. Na podlagi razprave in predloga
viceguvernerja D. Bohneca je bil sprejet dogovor, da se v pravno podlago delovanja T2S NUG in
MIG do nadaljnjega ne posega ter da je bistvena osredotočenost na pripravo zakonskih sprememb
za uvedbo standardov za korporacijska dejanja. Dodatno je D. Bohnec izrazil prepričanje, da je v
prihodnje potrebna dopolnitev delovanja T2S NUG v smislu opravljanja vloge nacionalne
koordinacije aktivnosti vseh nosilcev prilagoditvenih procesov, v ta namen pa je potrebna
identifikacija vseh prilagoditvenih procesov, njihovih nosilcev in uskladitev vseh individualnih
planov aktivnosti. Na tej podlagi je potrebno redno spremljanje in koordinacija izvajanja
zastavljenih aktivnosti.
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Ad.6.
Razno
o 23. in 24. januarja 2014 bo na Dunaju potekal naslednji sestanek E-MIG.
o M. Titan je udeležence informiral, da je KDD v novembru 2013 izvedla delavnico za člane
izdajatelje na temo informiranja o spremembah, ki bodo potrebne zaradi uvedbe standardov za
korporacijska dejanja v slovensko okolje. Podobno delavnico bo KDD v prvi polovici 2014
organizirala tudi za registrske in poravnalne člane.
o A. Rebrica je udeležence informiral, da je ECB oblikovala posebno delovno skupino v okviru T2S
za prehod na poravnalni cikel T+2 (ena izmed zahtev Uredbe za centralne depotne družbe).
Dodatno je pojasnil, da je ZBS s strani MF prejela poziv k pripravi analize učinka uvedbe davka
na finančne transakcije v Sloveniji, kar pa po mnenju ZBS presega njen okvir. V zvezi s tem je
opozoril na odklonilno stališče centralne banke Francije in francoskega ministrstva za finance do
predlaganega davka in pozval BS k upoštevanju obeh stališč.
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