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I. Összefoglaló 

1 A közzététel indokolása 

1. A 909/2014/EU rendelet 1  (CSDR-rendelet) 24. cikke különböző együttműködési 

intézkedéseket vezet be a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam illetékes 

hatóságai között azokra az esetekre, amikor valamely központi értéktár határokon átnyúló 

jelleggel nyújtja szolgáltatásait. A központi értéktárakról szóló rendelet 24. cikkének (4) 

bekezdése pontosabban kimondja, hogy ha valamely központi értéktár tevékenységei a 

fogadó tagállamban „az értékpapírpiacok működése és a befektetők védelme 

szempontjából lényegi fontosságúvá váltak”, a székhely szerinti tagállam és a fogadó 

tagállam illetékes hatóságainak, valamint a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam 

érintett hatóságainak hivatalos együttműködési mechanizmust kell létrehozniuk az adott 

központi értéktár felügyeletére. 

2. A Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendelete 2  pontosítja azon 

kritériumokat, amelyekkel a központi értéktárnak a fogadó tagállamban végrehajtott 

tevékenységei az adott fogadó tagállamban „az értékpapírpiacok működése és a 

befektetők védelme szempontjából lényegi fontosságúnak tekinthetők”. Az e kritériumokon 

alapuló vonatkozó mutatók kiszámítása érdekében az illetékes hatóságoknak uniós szintű 

összesített adatokat kell használni. Az egyes illetékes hatóságoknak azonban kihívást 

jelenthet valamennyi megfelelő adat központi értéktáraktól való összegyűjtése és 

összesítése az Unió területén. Az ilyen megközelítés továbbá kétszeres terhet róhat az 

illetékes hatóságokra, és ellentmondó adatok használatának kockázatát eredményezheti. 

3. Mivel a Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott 

kritériumokon alapuló mutatók kiszámításához uniós szinten összesített konzisztens 

adatokat kell használni, az ESMA elhatározta, hogy iránymutatásokat tesz közzé a 

központi értéktárak fogadó tagállambeli lényegi fontosságának megállapításához kellő 

mutatók kiszámításához szükséges adatok és információk gyűjtésének, kezelésének és 

összesítésének folyamatáról.  

4. Tekintettel az ESMA azon feladatára, hogy hozzájárul a jogi kötőerővel rendelkező uniós 

aktusok következetes alkalmazásához, különösen azáltal, hogy következetes, hatékony és 

eredményes felügyeleti eljárások kialakításával hozzájárul a közös felügyeleti kultúrához, 

az ESMA koordináló szerepet tölt be a központi értéktáraktól beérkezett adatok 

központosítási és összesítési folyamatában, a központi értéktárként eljáró központi 

                                                

1 Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés 
javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet 
módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.). 
2 A Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. november 11.) a 909/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a kiegyenlítés meghiúsulását sújtó pénzbírságok kiszámításának paraméterei és a központi értéktáraknak a 
fogadó tagállamokban folytatott tevékenységei tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 65., 2017.3.10., 1. o.). 
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bankokat is ideértve. Az illetékes hatóságok a mutatókkal kapcsolatos számításokat az 

ESMA által központosított és összesített adatokra alapozzák.  

5. Bár a központi értéktárként eljáró központi bankok mutatói nem kerülnek kiszámításra 

(mivel a központi értéktárakról szóló rendelet 1. cikkének (4) bekezdése kiveszi azokat a 

hivatkozott rendelet egyes rendelkezéseinek hatálya alól), annak érdekében, hogy a 

megfelelő mutatók vonatkozásában teljes képet lehessen alkotni az uniós szintű 

tevékenységekről, fontos, hogy a központi értéktárként eljáró központi bankok megküldjék 

a vonatkozó adatokat, amelyek felhasználásra kerülnek a nevezők értékének 

meghatározásához. 

6. A Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendeletében szereplő vonatkozó 

rendelkezések következetes alkalmazásának biztosítása érdekében az iránymutatások 

tisztázzák a vonatkozó mutatók kiszámítása céljából szolgáltatandó adatok körét azáltal, 

hogy példákkal mutatják be a bevonandó, valamint a nem bevonandó ügyletek és 

műveletek fajtáit.  

7. Ugyanezen célkitűzés megvalósítása érdekében, és különösen a Bizottság (EU) 2017/389 

felhatalmazáson alapuló rendelete 6. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában 

hivatkozott kritériumokon alapuló mutatók számítása érdekében a központi értéktárak 

adatszolgáltatásával kapcsolatos harmonizált és következetes megközelítés 

biztosításához ezek az iránymutatások közös paramétereket javasolnak a kiegyenlítési 

megbízásokra vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében (a kiegyenlítési megbízások attól 

függő kétszeres figyelembevétele nélkül, hogy hogyan teljesítik azokat: központi értéktárak 

közötti kapcsolat útján vagy nem). Ezek a paraméterek nem érintik a teljesítésre vonatkozó 

anyagi jogszabályok alkalmazását, ideértve a 98/26/EK irányelvet és az értékpapírokról és 

a tulajdonról szóló nemzeti jogszabályokat. 

8. A Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendelete hatályba lépésének 

időpontjára tekintettel ezek az iránymutatások azt az általános eljárást mutatják be, 

amelyet 2018. január 1-jétől kezdődően kell követni az adatgyűjtés és a mutatók számítása 

során, valamint az általános eljárás első, 2017-es alkalmazásakor követendő kezdeti 

eljárást, amely a 2016. január 1. és december 31. közötti adatszolgáltatási időszakra 

vonatkozik. 

 

A (2017-ben alkalmazandó) kezdeti eljárás vázlata 
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2 Tartalom 

9. A II. szakasz tartalmazza a központi értéktár fogadó tagállambeli lényegi fontosságának 

megállapításához szükséges mutatók kiszámításának folyamatáról szóló iránymutatások 

teljes szövegét. 

3 A következő lépések 

10. A II. szakaszban szereplő iránymutatásokat lefordítják az Európai Unió hivatalos nyelveire 

és közzéteszik az ESMA honlapján.  
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II. A központi értéktár fogadó tagállambeli lényegi 

fontosságának megállapításához szükséges 

mutatók kiszámításának folyamatáról szóló 

iránymutatások 

1 Hatály 

Alanyi hatály 

1. Ezeket az iránymutatásokat a 909/2014/EU rendelet 3  (a központi értéktárakról szóló 

rendelet) szerint kijelölt illetékes hatóságokra kell alkalmazni. 

Tárgyi hatály 

2. Ezeket az iránymutatásokat a központi értéktárak fogadó tagállambeli, az értékpapírpiac 

működése és a befektetők védelme szempontjából való lényegi fontosságának 

megállapításához kellő mutatók kiszámításához szükséges adatok és információk 

gyűjtésének, kezelésének és összesítésének folyamatával összefüggésben kell 

alkalmazni, a központi értéktárakról szóló rendelet 24. cikkének (4) bekezdésével 

összhangban.  

Időbeli hatály  

3. Ez az iránymutatás az 28/03/2018. 

2 Fogalommeghatározások 

4. A jelen iránymutatásban használt fogalmak a központi értéktárakról szóló rendeletben és 

a Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendeletében4 használtakkal azonos 

jelentéssel bírnak. 

3 Cél 

5. Ezen iránymutatások célja a központi értéktárakról szóló rendelet 24. cikkének (4) 

bekezdésében meghatározott rendelkezések közös, egységes és következetes 

alkalmazásának biztosítása. Iránymutatást nyújtanak különösen a központi értéktárak 

fogadó tagállambeli, az értékpapírpiac működése és a befektetők védelme szempontjából 

                                                

3 Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés 
javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet 
módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.). 
4 A Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. november 11.) a 909/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a kiegyenlítés meghiúsulását sújtó pénzbírságok kiszámításának paraméterei és a központi értéktáraknak a 
fogadó tagállamokban folytatott tevékenységei tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 65., 2017.3.10., 1. o.). 
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való lényegi fontosságának megállapításához kellő mutatók kiszámításához szükséges 

adatok és információk gyűjtésének, kezelésének és összesítésének folyamatáról. 

 

 

4 Megfelelési és adatszolgáltatási kötelezettségek 

4.1 Az iránymutatások jogállása 

6. Ez a dokumentum az ESMA rendelet 5  16. cikkének megfelelően kibocsátott 

iránymutatásokat tartalmaz. Az ESMA rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint a 

hatáskörrel rendelkező hatóságok és a pénzügyi piaci szereplők minden erőfeszítést 

megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak és az ajánlásoknak. 

7. Azoknak a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak, amelyek ezen iránymutatások címzettjei, 

a megfelelés érdekében be kell illeszteniük azokat felügyeleti gyakorlatukba.  

4.2 Jelentési kötelezettségek 

8. Az iránymutatásban címzett illetékes hatóságok a közzététel napjától számított két 

hónapon belül kötelesek értesíteni az ESMA-t [cím: csdr.data@esma.europa.eu] arról, 

hogy megfelelnek-e, illetve meg kívánnak-e felelni ezen iránymutatások rendelkezéseinek, 

illetve arról, hogy mely okok miatt kívánnak eltérni azoktól. Amennyiben e határidőn belül 

nem érkezik válasz, úgy tekintik, hogy az illetékes hatóság nem felel meg az 

iránymutatásoknak. Az értesítésekhez használandó sablon az ESMA honlapján található. 

Mindazonáltal az iránymutatásokban szereplő mutatók kiszámításához szükséges adatok 

gyűjtési, kezelési és összesítési folyamata gyors és zökkenőmentes végrehajtásának 

biztosítása érdekében ajánlott, hogy az illetékes hatóságok a lehető leggyorsabban 

értesítsék az ESMA-t, lehetőség szerint az iránymutatások közzétételének időpontját 

követő két héten belül. 

9. Az iránymutatások közzétételének időpontja az ESMA honlapján, az EU valamennyi 

hivatalos nyelvén történő közzétételük időpontját jelenti. 

10. A központi értéktárak nem kötelesek bejelenteni, hogy megfelelnek-e ezen iránymutatások 

rendelkezéseinek. 

 

 

                                                

5 Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai 
Értékpapír és Piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.). 
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5 A központi értéktár fogadó tagállambeli lényegi 

fontosságának megállapításáról szóló iránymutatások 

5.1 A központi értéktárak által szolgáltatandó adatok köre 

11. Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a központi értéktárak, a központi értéktárként eljáró 

központi bankokat is ideértve, a Mellékletben szereplő sablon formájában szolgáltatják a 

vonatkozó adatokat és információkat. A Mellékletben szereplő sablonokban meghatározott 

központi értéktárak (a központi értéktárként eljáró központi bankokat is ideértve) 

felsorolását az illetékes hatóságok évente frissítik. 

12. A központi értéktárak adatszolgáltatásában szereplő értékeket a központi értéktárként 

eljáró központi bankokat is ideértve, euróban kell kifejezni, és meg kell határozni az 

alkalmazott átváltási árfolyamokat. Az alkalmazott átváltási árfolyamok azon naptári év 

utolsó napján érvényes átváltási árfolyamok, amely év tekintetében az adatszolgáltatás 

történik. Amennyiben rendelkezésre áll, a más pénznem euróra való átváltásához az 

Európai Központi Bank átváltási árfolyamát kell alkalmazni.   

13. A központi értéktárak, a központi értéktárként eljáró központi bankokat is ideértve, a 

Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendelete 5. cikke (1) bekezdésének a) 

és b) pontjában szereplő kritériumok alkalmazásakor az előző naptári év december 31-én 

érvényes értékpapírokra vonatkozó adatokat használják, amelyek nem tartalmazzák a 

törölt értékpapírokra vonatkozókat. 

14. Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a központi értéktárak, a központi értéktárként eljáró 

központi bankokat is ideértve, az előző év december 31-én alkalmazott és a Bizottság (EU) 

2017/389 felhatalmazáson alapuló rendeletének 7. cikkével összhangban azonosított piaci 

értéket használják az egyes ISIN azonosító számokkal összefüggésben, amikor 

meghatározzák a piaci értéket a Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló 

rendelete 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában szereplő kritériumokon alapuló 

mutatók alkalmazásában. 

15. A Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendelete 6. cikke (1) bekezdésének 

a) és b) pontjában szereplő kritériumokon alapuló mutatókhoz szükséges adatoknak 

tartalmazni kell az egyes központi értéktárak által teljesített kiegyenlítési megbízások 

értékeit, a következő adatszolgáltatási paraméterek alapján: 

a) Az adatoknak tartalmazniuk kell az egyes központi értéktárak teljesítéseinek 
abszolút értékeit az előző naptári év tekintetében. 

b) A központi értéktár által teljesített kiegyenlítési megbízások valamennyi 
kategóriáját fel kell tüntetni attól függetlenül, hogy olyan ügyletekre vonatkoznak, 
amelyeket a kereskedési helyszínen hajtottak végre vagy olyanokra, amelyekre 
tőzsdén kívül került sor. 

c) A több ügyletből álló műveletek esetében, úgymint a repo-, illetve kölcsönzési 
megállapodásokat is, kiegyenlítéskor mindkét oldalt be kell jelenteni  
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d) A központi értéktárak közötti kiegyenlítés esetében a központi értéktár (kibocsátó 
központi értéktár vagy befektető központi értéktár) az ügylet mindkét oldalát 
bejelenti, vagyis jelentenie kell a kapott két kiegyenlítési megbízást. 

e) Ha valamely ügylet kiegyenlítésében egynél több központi értéktár érintett 
standard, egyedi kialakítású vagy közvetett kapcsolat útján, akkor csak az ügylet 
két oldalát kiegyenlítő központi értéktár (kibocsátó központi értéktár vagy befektető 
központi értéktár) szolgáltat adatokat. Ez a központi értéktár bejelenti a beérkezett 
két kiegyenlítési megbízást. Az ügyletnek csupán egyetlen oldalát „kiegyenlítő” 
befektető központi értéktár nem szolgáltat adatot.  

f) A közös kiegyenlítési infrastruktúrát használó központi értéktárak vagy 
interoperábilis kapcsolatok útján történő, központi értéktárak közötti kiegyenlítés 
esetében mindegyik központi értéktár jelenti az ügylettel összefüggésben hozzá 
beérkezett egyetlen kiegyenlítési megbízást. 

 
 
16. A kiegyenlítési megbízások a következő ügyletfajtákhoz kapcsolódhatnak: 

a) értékpapírok vétele vagy eladása (ideértve az értékpapírok elsődleges piaci vételét 
vagy eladását); 

b) biztosítékkezelési műveletek (ideértve a háromszereplős biztosítékkezelési 
műveleteket vagy az automatikus biztosítottsági műveleteket); 

c) az értékpapír-kölcsönzéssel és -kölcsönvétellel összefüggő műveletek;  
d) repóügyletek;  
e) egyéb (ideértve a forgalommal kapcsolatos vállalati eseményeket, vagyis piaci 

követeléseket és transzformációkat). 
 

17. A következő ügyletfajták az adatszolgáltatás körén kívül esőnek tekintendőek: 

a) az állományokhoz kapcsolódó vállalati események, például a készpénzes-kifizetések 

(például készpénzes osztalék, kamatfizetés), értékpapír-felosztások (például 

tőkeosztalék, bónusz), reorganizációk (például konverzió, részvényfelosztás, 

visszavásárlás, pályázati kiírás); 

b) elsődleges piaci műveletek, az értékpapírok első ízben történő keletkeztetésének 

folyamatára utalva; 

c) befektetési jegyek értékesítése és visszaváltása, a befektetési jegyek technikai 

létrehozatalát és visszavásárlását értve ezalatt, kivéve, ha a befektetési jegyek ilyen 

értékesítése és visszaváltása központi értéktár által működtetett értékpapír-

kiegyenlítési rendszer átutalási megbízásain keresztül valósul meg; 

d) újraértékelési műveletek. 

18. A Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendelete 6. cikke (2) bekezdésének 

b) pontjában szereplő fizetés nélküli kiegyenlítési megbízások (FOP) esetében a piaci 

érték meghatározásának az egyes kiegyenlítési megbízások teljesítésének napján 

érvényes értéken kell alapulnia. 

19. A kibocsátó székhelye szerinti országot kell figyelembe venni a Bizottság (EU) 2017/389 

felhatalmazáson alapuló rendelete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szereplő 

kritérium tekintetében. 
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20. Az anyavállalat székhelye szerinti joghatóságot kell figyelembe venni a Bizottság (EU) 

2017/389 felhatalmazáson alapuló rendelete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 6. 

cikke (1) bekezdésének b) pontjában szereplő olyan résztvevők és egyéb 

értékpapírszámla-tulajdonosok esetében, amelyek fióktelepek. 

21. A központi értéktár által szolgáltatandó adatok közé tartoznak továbbá a székhely szerinti 

tagállam tekintetében nyújtott szolgáltatások is, mivel ezekre az adatokra szükség van a 

különböző mutatók uniós szintű nevezőinek kiszámításához (például a Bizottság (EU) 

2017/389 felhatalmazáson alapuló rendelete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában 

szereplő kritérium alkalmazásában a központi értéktár által szolgáltatandó adatnak 

tartalmaznia kell a központi értéktár székhelye szerinti tagállam kibocsátói által kibocsátott 

értékpapírokat, nem csupán a fogadó tagállamok kibocsátói által kibocsátott 

értékpapírokat). 

5.2 Az adatgyűjtés és a központi értéktár fogadó tagállambeli lényegi 

fontosságának megállapításához szükséges mutatók 

kiszámításának általános eljárása 

22. Az e szakaszban javasolt általános eljárást 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. 

23. Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a központi értéktárak, a központi értéktárként eljáró 

központi bankokat is ideértve, minden év január 31-éig szolgáltatják az előző naptári év 

vonatkozó, a Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendelete 5. és 6. cikkének 

megfelelő rendelkezéseiben meghatározott kritériumokon alapuló mutatók számításához 

szükséges adatait és információit (vagyis az előző naptári év január 1-jétől december 31-

éig tartó időszakának adatait kell használni). 

24. Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson 

alapuló rendelete 9. cikkének második bekezdésében szereplő alkalmazási időpontot (a 

rendelet Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő két év) megelőzően a 

központi értéktárak, a központi értéktárként eljáró központi bankokat is ideértve, csak a 

rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjában 

szereplő kritériumok szempontjából lényeges információt küldik meg. 

25. A központi értéktáraktól beérkezett adatokat, a központi értéktárként eljáró központi 

bankoktól beérkezett adatokat is ideértve, azok felülvizsgálatát követően az illetékes 

hatóságok minden év február 25-éig megküldik az ESMA részére. 

26. Mindegyik illetékes hatóság elvégzi a Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló 

rendeletének 5. és 6. cikkében szereplő kritériumokon alapuló mutatókhoz szükséges 

számításokat (adott esetben minden egyes központi értéktár tekintetében, amely 

vonatkozásában székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának minősül), amint 

megkapja minden év március 31-éig az ESMA-tól a következő adatokat:  

a) az egyes illetékes hatóságoktól beérkezett valamennyi adat; 
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b) a Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendeletének 5. és 6. cikkében 

szereplő kritériumokon alapuló mutatók nevezőinek értékeit összesítő adatok, adott 

esetben. 

27. Az illetékes hatóságok adott esetben minden év április 15-éig megküldik az ESMA részére 

a Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendeletének 5. és 6. cikkében 

szereplő kritériumokon alapuló mutatókra vonatkozó számítások eredményeit, hogy 

lehetővé tegyék az ESMA számára ezen információ valamennyi illetékes hatósággal való 

megosztását minden év április 30-áig. 

28. Az e szakaszban bemutatott általános eljárást kell alkalmazni akkor is, ha a Bizottság (EU) 

2017/389 felhatalmazáson alapuló rendelete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 6. 

cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában szereplő kritériumok alkalmazandóvá válnak a 

rendelet 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban. 

 

5.3 Az adatgyűjtés és a központi értéktár fogadó tagállambeli lényegi 

fontosságának megállapításához szükséges mutatók 

kiszámításának kezdeti eljárása 

29. Az általános eljárás 2017-es első, a 2016. január 1. és december 31. közötti 

adatszolgáltatási időszakra vonatkozó alkalmazása tekintetében a központi értéktárak, a 

központi értéktárként eljáró központi bankokat is ideértve, valamint az illetékes hatóságok 

az általános eljárást követik a következő dátumok felhasználásával, amelyek mindegyikét 

az iránymutatások közzétételi időpontjától számítják:  

a) A központi értéktárak, a központi értéktárként eljáró központi bankokat is ideértve, 

a Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló rendelete 5. cikke (1) 

bekezdésének a) pontjában és 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjában szereplő 

kritériumokon alapuló mutatók számításához szükséges vonatkozó adatokat négy 

héten belül megküldik az illetékes hatóságoknak; 

b) Az illetékes hatóságok hat héten belül megküldik az ESMA részére a központi 

értéktáraktól beérkezett adatokat, a központi értéktárként eljáró központi bankoktól 

beérkezett adatokat is ideértve, hogy lehetővé tegyék az ESMA számára az 

összesített adatok és az egyes illetékes hatóságoktól kapott egyéni adatok illetékes 

hatóságoknak való megküldését nyolc héten belül; 

c) Az illetékes hatóságok a Bizottság (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló 

rendelete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 6. cikke (1) bekezdésének c) 

pontjában szereplő kritériumokon alapuló mutatók eredményeit (minden olyan 

központi értéktár vonatkozásában, amely tekintetében a hatóság a székhely 

szerinti tagállam illetékes hatósága) kilenc héten belül megküldik az ESMA részére, 

hogy lehetővé tegyék az ESMA számára ezen információ valamennyi illetékes 

hatósággal való megosztását tíz héten belül. 
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6 Melléklet  

6.1 Sablonok a lényegi fontosságot jelző mutatókhoz szükséges 

adatgyűjtéshez  


