BS-JAVNO

Zapisnik 4. sestanka Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za
vrednostne papirje in finančno zavarovanje
Datum: 30. november 2018, od 9:00 do 10:30 ure
Lokacija: Banka Slovenije, Slovenska 35
Navzoči: S. Anko (predsedujoči; Banka Slovenije; v nadaljevanju: BS), B. Ploj (BS), K. Stegovec
(BS), S. Fajdiga (BS), M. Kovač (BS), A. Sever (BS), V. Slamič (KDD - Centralna klirinško depotna
družba; v nadaljevanju: KDD), M. Titan (KDD), R. Šketa (KDD), S. Bernik (Agencija za trg
vrednostnih papirjev), L. Brčina (Ministrstvo za finance; v nadaljevanju: MF), B. Štular Žmuc (MF),
A. Černjač Žvanut (MF), H. Novak (MF), M. Žlak (Abanka), V. Močnik Kohek (UniCredit Banka
Slovenija), K. Tavčar Tul (Banka Intesa Sanpaolo), L. Mrhar (Deželna banka Slovenije), N. Vičar
(Ljubljanska borza), D. Bundalo (Združenje bank Slovenije; v nadaljevanju: ZBS).

Dnevni red sestanka
1. Pregled izvedenih sklepov sestanka Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za
vrednostne papirje in finančno zavarovanje z dne 3. julija 2018
2. Poročanje s sestanka AMI-SeCo
3. Predstavitev vsebin s sestanka AMI-SeCo
- Indikatorji delovanja T2S
- Status projekta konsolidacije TARGET2 in T2S
- Harmonizacijske aktivnosti na področju upravljanja s finančnim zavarovanjem
4. Poročanje deležnikov
5. Razno
Uvod
o S. Anko je uvodoma pozdravil udeležence sestanka in jih informiral glede rotacije članstva
predstavnikov centralnih bank v AMI-SeCo, zaradi česar ni mogoče pričakovati, da bo njegovo
članstvo v skupini obnovljeno v začetku leta 2019. Ne glede na to bodo vsi dokumenti AMI-SeCo
še naprej dostopni Banki Slovenije in slovenskim tržnim udeležencem ter bodo obravnavani na
sestankih Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za vrednostne papirje in finančno
zavarovanje (v nadaljevanju: NSD AMI-SeCo).
Ad1
Pregled izvedenih sklepov sestanka Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za
vrednostne papirje in finančno zavarovanje z dne 3. julija 2018
o Glede izpolnitve sklepov:
- Glede sklepa 1: KDD posodobljen predlog za spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju
pošlje BS, ki ga nato posreduje še ostalim članom NSD AMI-SeCo.
M. Titan je pojasnil, da je bil zaradi usklajevanja novele Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih začasno odložen postopek priprave predloga za spremembo Zakona o
izvršbi in zavarovanju. KDD je predlog za spremembo sicer že pripravila in ga bo posredovala
BS z namenom izvedbe posvetovanja z ostalimi člani NSD AMI-SeCo. Sklep 1: Po prejetju
predloga za spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju BS organizira pisno posvetovanje
glede predloga. V primeru doseženega konsenza članov NSD AMI-SeCo glede primernosti
vsebine predloga se na Ministrstvo za pravosodje posreduje pobudo za spremembo zakona v
imenu skupine NSD AMI-SeCo.
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Ad2
Poročanje s sestanka AMI-SeCo
o S. Anko je dejal, da se je sestanka udeležil tudi član Izvršilnega odbora ECB Yves Mersch, ki je
izrazil nezadovoljstvo glede napredka pri implementaciji regulatornih sprememb v zvezi z Unijo
kapitalskih trgov.
o S. Anko je v nadaljevanju je pojasnil, da projekt konsolidacije TARGET2/T2S poteka v skladu s
terminskim načrtom, sama migracija pa bo potekala po načelu "big bang", saj zaradi uporabe
enotnega komunikacijskega ISO standarda ne bo mogoča povezljivost med starim in novim
okoljem. Izpostavil je tudi, da niso vse nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za
vrednostne papirje in finančno zavarovanje v predvidenem roku posredovale pisma o nameri glede
implementacije standardov s področja upravljanja finančnega zavarovanja v obliki, kot jo je
predlagala ECB, saj menijo, da nacionalne skupine nimajo pristojnosti za izražanje zaveze za
celoten trg. Omenil je tudi pobudo ECB za letno organizacijo konference članov vseh nacionalnih
skupin deležnikov.
Ad3
Predstavitev vsebin s sestanka AMI-SeCo
o K. Stegovec je predstavil kazalnike poslovanja in operativnega delovanja T2S. Izpostavil je, da sta
se število in vrednost transakcij po sezonskem upadu v poletnih mesecih ponovno povečala v
septembru in oktobru.
o M. Kovač je izpostavil, da se bo v okviru konsolidirane platforme TARGET2/T2S začel
uporabljati standard ISO 20022 tudi na področju plačil, skupna platforma pa bo omogočala
centralno upravljanje z likvidnostjo udeležencev. V okviru razvojne faze projekta bosta v letu
2019 izvedena javno posvetovanje o funkcijskih specifikacijah platforme in javni razpis za izbor
komunikacijskih ponudnikov, uporabniška testiranja platforme se bodo začela v drugi polovici leta
2020, platforma pa bo začela delovati predvidoma ob koncu leta 2021.
o A. Sever je povedala, da bodo funkcijske specifikacije za projekt Eurosystem Collateral
Management System predvidoma dokončane v tretjem četrtletju 2019, platforma pa bo začela
delovati novembra 2022. Osnovne informacije o projektu bo BS za banke pripravila do konca
letošnjega leta, podrobnejše informacije o projektu pa bodo na voljo ob koncu naslednjega leta.
o B. Ploj je izpostavil, da v okviru AMI-SeCo poteka harmonizacija upravljanja s finančnim
zavarovanjem na desetih različnih področjih, zajema pa opredelitev skupnega standarda delovanja
za vsako področje. Tržni udeleženci so že definirali ključne poslovne procese in ISO 20022
standarda za področji tripartitnih shem in korporacijskih dejanj, delo na ostalih področjih pa je še
v začetni fazi. Po pričakovanjih bodo posamezni trgi v nadaljevanju pripravili načrt
implementacije standardov na področju upravljanja s finančnim zavarovanjem, v okviru AMISeCo pa bo potekalo spremljanje napredka implementacije za vse trge. Sklep 2: K pripravi načrta
lokalne implementacije standardov na področju upravljanja s finančnim zavarovanjem se pristopi
po določitvi roka za začetek spremljanja na ravni AMI-SeCo. Načrt upošteva javno objavljene
standarde in roke za posamezno harmonizacijsko področje ob upoštevanju načrta projekta ECMS.
Ad4
Poročanje deležnikov
o R. Šketa je poročal, da se je začel proces prilagajanja KDD na zahteve iz Uredbe (EU) št.
909/2014 in izvedenih aktov na področju discipline pri poravnavi (regulatorni rok: september
2020). S. Anko je dodal, da bo mehanizem za spremljanje neuspešnih poravnav v T2S
implementiran šele novembra 2020, zato je na sestanku AMI-SeCo med ECB in ESMA potekala
diskusija glede možnosti dopustitve odstopanja od zahtev Uredbe (EU) št. 909/2014 in izvedbenih
aktov s področja discipline pri poravnavi za obdobje dveh mesecev od septembra do novembra
2020. R. Šketa in V. Slamič sta pojasnila, da bodo v nabor neuspešnih poravnav sodile vse
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poravnane transakcije, ki so bile v poravnalni sistem vnesene z že zapadlim predvidenim rokom
poravnave. V. Močnik Kohek je pojasnila, da težava nastaja zaradi počasnega prehoda informacij
od stranke do končnega skrbnika. M. Titan je predlagal rešitev, v skladu s katero bi KDD v
poravnalni instrukciji kot predvideni poravnalni dan določil tekoči ali prihodnji delovni dan. M.
Titan je dodatno izpostavil, da se KDD zavzema, da se s prenosom Direktive (EU) št. 2017/828 o
spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v
slovenski pravni red poveča vloga sistemskih članov KDD pri zastopanju lastnikov na skupščinah
delničarjev. Izpostavil je tudi, da bo KDD konec leta 2018 pripravila določene poenostavitve
Tarife KDD.
L. Brčina je dejal, da bo novela Zakona o trgu vrednostnih papirjev objavljena v Uradnem listu RS
30. novembra, predlog spremembe Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih pa bo po
pridobitvi dodatnih pojasnil s strani ZBS predan v zakonodajni postopek.
R. Šketa je opozoril na občasne težave v delovanju in zanesljivosti T2S, o čemer sproti obveščajo
4CB. Dodatno opažajo, da 4CB zaznanih težav ne obravnava prioritetno. V zvezi s tem je S. Anko
predlagal, da lahko KDD o zaznani neaktivnosti 4CB obvesti BS.
M. Kovač je predstavil statistiko poslovanja slovenskih deležnikov na T2S in izpostavil
posamezne odklone v delovanju T2S, ki so vplivali tudi na slovenske deležnike.
B. Ploj je dejal, da je skladnost evropskih trgov s harmonizacijskimi standardi T2S še naprej
visoka, dodaten napredek pa je počasen, ter izpostavil migracijo danske krone na T2S.

Ad5
Razno
o V letu 2019 se predvideva znižanje števila sestankov AMI Se-Co na dva sestanka letno. Sklep 3:
Sestanki NSD AMI-SeCo tudi v letu 2019 potekajo neposredno po sestankih AMI-SeCo, po
potrebi se izvedejo dodatni sestanki. Sklep 4: BS člane NSD AMI-SeCo pozove k pregledu in
morebitnem ažuriranju članstva v NSD AMI-SeCo.

Zapisal: K. Stegovec, 14. december 2018
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