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Dnevni red: 
1/ Spremembe sporočilnih standardov za poravnavo vrednostnih papirjev 

2/ Razprava o ostalih aktivnostih skupine 

 
Spremembe sporočilnih standardov za poravnavo vrednostnih papirjev 
Nadgradnjo sistema CRVP, ki podpira ISO 15022 sporočila in s tem domačo prakso, je KDD izvedla 
9.11.2012. in se je pričela uporabljati dne 12.11.2012. 

KDD je pričel uporabljati poravnalno platformo Target2Securities (T2S) 6.2.2017, kjer poteka 
komunikacija med KDD in T2S s sporočili v standardu ISO 20022. 

Člani skupine so preverili v svojih bankah, ali bodo nadgradili sisteme za avtomatsko izmenjavo 
nalogov s KDD na standard ISO 20022 (zaradi internih zahtev ali zahtev svojih strank) in sporočili, 
da trenutno ni predvidenih nadgradenj. 

Zaradi zahtev CSDR je bilo potrebno dodati informacijo o obremenjenih VP tudi pri informaciji o 
stanju VP konec dneva. KDD je implementirala to informacijo v sporočilo MT535 v letu 2017, 
struktura je opisana v EIG Members. 

Nove spletne storitve KDD, ki bodo v produkcijski uporabi 27.11., omogočajo tudi informacijo o 
FISN za VP ter LEI od izdajateljev, članov in imetnikov, če so vneseni v CRVP. Stare spletne storitve 
bodo ukinjene 30.11. 
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KDD je implementirala sporočilo MT536 za namen rekonsiliacije, ki je ena izmed zahtev CSDR, v 
letu 2018. 

Zaradi sprememb T2S in potrebne implementacije zahtev za spremembo (CR) tudi v KDD, bodo v 
naslednjih verzijah vpeljane manjše spremembe tudi v MT54x sporočila, in sicer postopno, glede na 
implementacijo CR v T2S. Veliko CR-jev je predlaganih zaradi zahtev CSDR  - izboljšanje poravnalne 
discipline (https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/settlement).  

Novi projekti glede uporabe sporočilnih standardov ISO 20022: 

1/ Uvedba ISO 20022 sporočil glede korporacijskih dejanj (seev sporočila) zaradi SRD in projekta 
ECMS (https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/shared/docs/d5f88-ami-seco-2018-06-
22-item-04.1-cmh-tf-report-on-corporate-actions.pdf). KDD bo vpeljala za namene 
avtomatizacije informacijskega toka pri korporacijskih dejanjih samo sporočila tipa ISO 20022 
in ne tudi sporočil tipa ISO 15022 (MT56x sporočila), ker želi slediti želeni harmonizaciji v 
okviru EU (npr. T2S AMI-SeCo HSG Collateral Management Harmonisation, CSDR – 
sporočila za regulatorno poročanje) in ker želi zagotoviti čim bolj učinkovite storitve za svoje 
člane. 

2/ Uvedba ISO 20022 sporočil za plačilne transakcije (T2-T2S konsolidacija): v CRVP vpliv na 
izpiske in naročanja na izpiske, 

3/ Uvedba ISO 20022 sporočil za poravnalne inštrukcije kot nadomestilo MT sporočil: iniciativa 
SWIFT-a »SWIFT ISO 20022 Migration Study« ne predvideva določenega datuma prehoda. 
KDD načrtuje prehod na ISO 20022 tudi za poravnalne inštrukcije, ki bodo nadomestile 
MT54x in MT53x sporočila, ko bodo ostala sporočila (T2S je že, T2 v letu 2021, seev sporočila 
v 2022) implementirana za vso ostalo komunikacijo. 

SWIFT ISO 20022 Migration Study: 
Overall, the response is that we should not to plan for a migration from ISO 15022 to ISO 20022 
now, but rather to continue to make ISO 20022 available on an opt-in basis and to deliver new 
capabilities required to facilitate adoption and coexistence. 

 

Pred vpeljavo novih standardov za različne storitve bodo vsi sistemski člani KDD pravočasno in 
celovito obveščeni. 

 
Razprava o ostalih aktivnostih skupine 
Naslednji sestanek skupine bo v letu 2019. 
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