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I. Zhrnutie 

1 Dôvody uverejnenia 

1. V článku 24 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 1  (ďalej len „nariadenie o centrálnych 

depozitároch“) sa stanovujú rôzne opatrenia spolupráce medzi príslušnými orgánmi 

domovských členských štátov a hostiteľských členských štátov, v ktorých centrálny 

depozitár cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“) poskytuje svoje služby 

cezhranične. Presnejšie v článku 24 ods. 4 nariadenia o centrálnych depozitároch sa 

stanovuje, že príslušné orgány domovského členského štátu a hostiteľského členského 

štátu a relevantné orgány domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu 

uzatvoria dohodu o spolupráci pri dohľade nad centrálnym depozitárom, ak by činnosti 

tohto centrálneho depozitára nadobudli „zásadný význam pre fungovanie trhov s cennými 

papiermi a ochranu investorov“ v hostiteľskom členskom štáte. 

2. V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/3892 sa stanovujú kritériá, podľa ktorých by 

sa činnosť centrálnych depozitárov v hostiteľskom členskom štáte mohla považovať za 

„činnosť zásadného významu pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu 

investorov v tomto hostiteľskom štáte“. Na výpočet príslušných ukazovateľov založených 

na týchto kritériách musia príslušné orgány použiť súhrnné údaje na úrovni EÚ. Jednotlivé 

príslušné orgány však môžu čeliť výzvam pri zbere a zhromažďovaní všetkých príslušných 

údajov od centrálnych depozitárov v celej EÚ. Takýto prístup môže navyše viesť k 

zdvojovaniu úsilia pre príslušné orgány a môže spôsobiť riziká súvisiace s používaním 

nekonzistentných údajov. 

3. Vzhľadom na potrebu používať súhrnné údaje na úrovni EÚ na výpočet ukazovateľov 

založených na kritériách stanovených v delegovanom nariadení Komisie 2017/389, sa 

orgán ESMA rozhodol vydať usmernenia o postupe pre zber, spracovanie 

a zhromažďovanie údajov a informácií potrebných na výpočet ukazovateľov na určenie 

zásadného významu centrálneho depozitára pre hostiteľský členský štát.  

4. Vzhľadom na úlohu orgánu ESMA prispievať k jednotnému uplatňovaniu právne 

záväzných aktov Únie, najmä prispievaním k spoločnej kultúre dohľadu prostredníctvom 

vytvorenia jednotných, efektívnych a účinných postupov v oblasti dohľadu, by mal orgán 

ESMA prevziať koordinačnú úlohu v procese centralizácie a zhromažďovania údajov 

prijatých od centrálnych depozitárov vrátane centrálnych bánk pôsobiacich ako centrálne 

depozitáre. Príslušné orgány by mali vykonať výpočty ukazovateľov na základe údajov, 

ktoré centralizuje a zhromažďuje orgán ESMA.  

                                                

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými 
papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smernice 98/26/ES a smernice 2014/65/EÚ 
a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1). 
2 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/389 z 11. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o parametre na výpočet peňažných sankcií za zlyhania vyrovnania a činnosti centrálnych 
depozitárov cenných papierov v hostiteľských členských štátoch (Ú. v. EÚ L 65, 10.3.2017, s. 1 – 8). 
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5. Napriek tomu, že ukazovatele nebudú vypočítané pre centrálne banky pôsobiace ako 

centrálne depozitáre (vzhľadom na to, že sú oslobodené od určitých požiadaviek 

stanovených v nariadení o centrálnych depozitároch, podľa článku 1 ods. 4 nariadenia 

o centrálnych depozitároch), je dôležité, aby centrálne banky pôsobiace ako centrálne 

depozitáre posielali príslušné údaje, ktoré sa použijú na stanovenie hodnôt menovateľov 

kvôli úplnosti prehľadu o príslušných ukazovateľoch činnosti na úrovni EÚ.  

6. V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania príslušných ustanovení delegovaného 

nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389 sa v usmerneniach objasňuje rozsah údajov, ktoré sa 

majú oznamovať na účely výpočtu príslušných ukazovateľov, a to poskytnutím príkladov 

týkajúcich sa typov transakcií a operácií, ktoré by sa mali zahrnúť, ako aj príkladov 

týkajúcich sa typov transakcií a operácií, ktoré by sa nemali zahrnúť.  

7. Pri sledovaní toho istého cieľa a najmä s cieľom zabezpečiť harmonizovaný a jednotný 

prístup k oznamovaniu údajov všetkými centrálnymi depozitármi na účely výpočtu 

ukazovateľov založených na kritériách uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a) a b) 

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389, sa v týchto usmerneniach navrhujú 

spoločné parametre na oznamovanie pokynov na vyrovnanie (t. j. bez dvojitého 

započítania pokynov na vyrovnanie v závislosti od spôsobu, akým sa vyrovnávajú: buď 

prostredníctvom prepojení centrálnych depozitárov, alebo bez ich prepojenia). Tieto 

parametre by nemali mať vplyv na uplatňovanie podstatných pravidiel týkajúcich sa 

vyrovnania, a to aj v súvislosti so smernicou 98/26/ES a vnútroštátnymi právnymi 

predpismi o cenných papieroch a vlastníctve. 

8. Vzhľadom na dátum nadobudnutia účinnosti delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 

2017/389 sa v týchto usmerneniach opisuje všeobecný postup, ktorý sa má používať na 

zber údajov a výpočet ukazovateľov od 1. januára 2018, ako aj prvotný postup, ktorý sa 

má použiť pri prvom uplatnení všeobecného postupu v roku 2017 týkajúceho sa 

vykazovacieho obdobia od 1. januára do 31. decembra 2016. 
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Prehľad prvotného postupu (uplatňovaný v roku 2017) 

 

 
 

 

 
 
 

Prehľad všeobecného postupu (uplatňuje sa od 1. januára 2018) 
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2 Obsah 

9. V oddiele II je uvedené úplné znenie usmernení o postupe výpočtu ukazovateľov na 

stanovenie zásadného významu centrálneho depozitára pre hostiteľský členský štát. 

3 Ďalšie kroky 

10. Usmernenia v oddiele II budú preložené do úradných jazykov Európskej únie a uverejnené 

na webovom sídle orgánu ESMA.  
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II. Usmernenia o postupe výpočtu ukazovateľov na 

stanovenie zásadného významu centrálneho 

depozitára pre hostiteľský členský štát 

1 Rozsah pôsobnosti 

Dotknuté subjekty 

1. Tieto usmernenia sa týkajú príslušných orgánov určených podľa nariadenia (EÚ) č. 

909/20143 (nariadenia o centrálnych depozitároch). 

Predmet 

2. Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s postupom zberu, spracovania a agregácie 

údajov a informácií potrebných na výpočet ukazovateľov na stanovenie zásadného 

významu centrálneho depozitára pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu 

investorov v hostiteľskom členskom štáte, v súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o 

centrálnych depozitároch.  

Časový rámec  

3. Tieto usmernenia sa uplatňujú od 28/03/2018. 

2 Vymedzenie pojmov 

4. Pojmy použité v týchto usmerneniach majú rovnaký význam ako pojmy v nariadení o 

centrálnych depozitároch a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/3894. 

3 Účel 

5. Účelom týchto usmernení je zabezpečiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie 

ustanovení článku 24 ods. 4 nariadenia o centrálnych depozitároch. Poskytuje sa v nich 

najmä usmernenie k postupu zberu, spracovania a agregácie údajov a informácií 

potrebných na výpočet ukazovateľov na stanovenie zásadného významu centrálneho 

depozitára pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu investorov v hostiteľskom 

členskom štáte. 

                                                

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými 
papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smernice 98/26/ES a smernice 2014/65/EÚ 
a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1). 
4 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/389 z 11. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o parametre na výpočet peňažných sankcií za zlyhania vyrovnania a činnosti centrálnych 
depozitárov cenných papierov v hostiteľských členských štátoch (Ú. v. EÚ L 65, 10.3.2017, s. 1 – 8). 
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4 Povinnosti týkajúce sa dodržiavania predpisov 

a podávania správ 

4.1 Postavenie usmernení 

6. Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia o orgáne 

ESMA 5 . V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia o orgáne ESMA príslušné orgány 

a účastníci finančných trhov musia vynaložiť všetko úsilie na dodržanie usmernení 

a odporúčaní. 

7. Príslušné orgány, ktorým sú tieto usmernenia adresované, by ich mali dodržiavať tak, že 

ich začlenia do svojich postupov dohľadu.  

4.2 Oznamovacie požiadavky  

8. Príslušné orgány, ktorým sú tieto usmernenia adresované, musia orgánu ESMA oznámiť 

[na emailovú adresu: csdr.data@esma.europa.eu], či dodržiavajú alebo plánujú dodržiavať 

tieto usmernenia, s uvedením dôvodov ich nedodržiavania, a to v lehote do dvoch 

mesiacov od ich uverejnenia. Ak príslušné orgány neposkytnú odpoveď v uvedenej lehote, 

budú sa považovať za orgány, ktoré tieto usmernenia nedodržiavajú. Vzor oznámenia je 

dostupný na webovom sídle orgánu ESMA. S cieľom zabezpečiť bezproblémové a včasné 

vykonávanie postupu zberu, spracovania a agregovania údajov na výpočet ukazovateľov 

uvedených v týchto usmerneniach sa však odporúča, aby to príslušné orgány oznámili 

orgánu ESMA čo najskôr, pokiaľ možno do dvoch týždňov od dátumu uverejnenia týchto 

usmernení. 

9. Dátum uverejnenia týchto usmernení je dátum ich uverejnenia na webovom sídle orgánu 

ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ. 

10. Centrálne depozitáre nie sú povinné oznámiť, či dodržiavajú tieto usmernenia. 

 

 

                                                

5  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán 
dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 
2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84). 
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5 Usmernenia o stanovení zásadného významu 

centrálneho depozitára pre hostiteľský členský štát 

5.1 Rozsah údajov, ktoré majú centrálne depozitáre oznamovať 

11. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby centrálne depozitáre vrátane centrálnych bánk 

pôsobiacich ako centrálne depozitáre oznamovali relevantné údaje a informácie vo formáte 

uvedenom vo vzorových dokumentoch, ktoré sú súčasťou prílohy. Zoznam centrálnych 

depozitárov (vrátane centrálnych bánk pôsobiacich ako centrálne depozitáre) uvedených 

vo vzorových dokumentoch, ktoré sú súčasťou prílohy, by mali príslušné orgány 

každoročne aktualizovať. 

12. Všetky hodnoty oznámené centrálnymi depozitármi  vrátane centrálnych bánk pôsobiacich 

ako centrálne depozitáre by mali byť vyjadrené v eurách, pričom by sa mali uviesť použité 

výmenné kurzy. Použité výmenné kurzy by mali byť kurzy platné v posledný deň 

kalendárneho roka, za ktorý sa údaje oznamujú. Tam, kde je k dispozícii, na prepočet 

ostatných mien na eurá by sa mal použiť výmenný kurz Európskej centrálnej banky.   

13. Na účely kritérií uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) delegovaného nariadenia 

Komisie (EÚ) 2017/389 by centrálne depozitáre vrátane centrálnych bánk pôsobiacich ako 

centrálne depozitáre mali používať údaje týkajúce sa cenných papierov platných 

k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré by nemali zahŕňať zrušené 

emisie cenných papierov. 

14. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby centrálne depozitáre vrátane centrálnych bánk 

pôsobiacich ako centrálne depozitáre pri stanovení trhovej hodnoty na účely ukazovateľov 

založených na kritériách uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) delegovaného 

nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389 používali trhovú hodnotu pre každé medzinárodné 

identifikačné číslo cenných papierov (ISIN), platnú k 31. decembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka a stanovenú podľa článku 7 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 

2017/389. 

15. Údaje v prípade ukazovateľov založených na kritériách uvedených v článku 6 ods. 1 písm. 

a) a b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389 by mali zahŕňať hodnoty pokynov 

na vyrovnanie vyrovnané každým centrálnym depozitárom na základe týchto parametrov 

oznamovania údajov: 

a) Údaje by mali obsahovať absolútne hodnoty vyrovnaní uskutočnených každým 
centrálnym depozitárom za predchádzajúci kalendárny rok. 

b) Mali by sa zahrnúť všetky kategórie pokynov na vyrovnanie, ktoré centrálny 
depozitár vyrovnal, a to bez ohľadu na to, či sa týkajú transakcií uzavretých na 
obchodnom mieste alebo mimo burzy. 

c) V prípade operácií pozostávajúcich z viacerých transakcií, ako napríklad zmluvy o 
spätnom odkúpení alebo požičiavaní cenných papierov, by sa po vyrovnaní mali 
oznámiť obe časti transakcie. 

d) V prípade vyrovnania v rámci centrálneho depozitára by centrálny depozitár 
(centrálny depozitár emitenta, alebo centrálny depozitár investora), mal oznámiť 
obe časti transakcie, t. j. mal by oznámiť dva pokyny na vyrovnanie, ktoré dostal. 
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e) V prípade, že sa na vyrovnaní transakcie zúčastňuje viac ako jeden centrálny 
depozitár prostredníctvom štandardných, prispôsobených alebo nepriamych 
prepojení, oznámenie by mal vykonať len ten centrálny depozitár (centrálny 
depozitár emitenta, alebo centrálny depozitár investora), ktorý vyrovnal obe časti 
transakcie. Mal by oznámiť dva pokyny na vyrovnanie, ktoré dostal. Centrálny 
depozitár investora, , ktorý „vyrovnáva“ len jednu časť transakcie, by oznámenie 
vykonať nemal.  

f) V prípade krížového vyrovnania medzi centrálnymi depozitármi centrálnymi 
depozitármi, pri ktorom centrálne depozitáre využívajú spoločnú štruktúru 
vyrovnania alebo interoperabilné prepojenia, by mal každý centrálny depozitár 
oznámiť ten jeden pokyn na vyrovnanie, ktorý k transakcii dostal. 

 
 
16. Pokyny na vyrovnanie sa môžu týkať týchto druhov transakcií: 

a) nákup alebo predaj cenných papierov (vrátane nákupu alebo predaja cenných 
papierov na primárnom trhu); 

b) operácie riadenia zábezpeky (vrátane trojstranných operácií riadenia zábezpeky 
alebo operácií autokolateralizácie); 

c) operácie požičiavania/vypožičiavania cenných papierov;  
d) repo transakcie;  
e) iné (vrátane korporátnych udalostí týkajúcich sa tokov, t. j. trhové nároky a 

transformácie). 
 

17. Tieto typy transakcií by sa mali považovať za transakcie mimo rozsahu oznamovaných 

údajov: 

a) korporátne udalosti týkajúce sa cenných papierov, ako sú distribúcia hotovosti (napr. 

peňažné dividendy, výplata úrokov), distribúcia cenných papierov (akciové dividendy, 

bonusové emisie), reorganizácie (napr. konverzia, rozdelenie akcií, odkup, ponuka na 

odkúpenie akcií); 

b) operácie na primárnom trhu, pod ktorými sa rozumie proces prvotného vydania 

cenných papierov; 

c) vydanie a vyplatenie podielových listov fondov, pod ktorým sa rozumie technické 

vydanie a vyplatenie podielových listov fondov, okrem prípadov, keď sa podielové listy 

fondov vydávajú a vyplácajú prostredníctvom prevodných príkazov v rámci systému 

vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje centrálny depozitár; 

d) operácie reorganizácie. 

18. Určenie trhových hodnôt pre pokyny na vyrovnanie bez platby (FOP), ako sa uvádza v 

článku 6 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389, by malo byť 

založené na hodnotách k danému dňu vyrovnania každého pokynu na vyrovnanie. 

19. Mala by sa vziať do úvahy krajina sídla emitenta vzhľadom na kritérium uvedené v článku 

5 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389. 

20. Jurisdikcia, v ktorej má materská spoločnosť sídlo, by sa mala vziať do úvahy v prípade 

účastníkov a iných držiteľov účtov cenných papierov uvedených v článku 5 ods. 1 písm. b) 
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a v článku 6 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389, ktorí sú 

pobočkami. 

21. Údaje, ktoré má centrálny depozitár oznamovať, by sa mali týkať aj služieb poskytovaných 

v súvislosti s domovským členským štátom, keďže tieto údaje sú potrebné na výpočet 

menovateľov na úrovni EÚ pre rôzne ukazovatele (napr. na účely kritéria uvedeného v 

článku 5 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389 by sa údaje, 

ktoré má oznámiť centrálny depozitár, mali týkať cenných papierov emitovaných emitentmi 

z domovského členského štátu centrálneho depozitára, nie len cenných papierov 

emitovaných emitentmi z hostiteľských členských štátov). 

5.2 Všeobecný postup pre zhromažďovanie údajov a výpočet 

ukazovateľov na stanovenie zásadného významu centrálneho 

depozitára pre hostiteľský členský štát 

22. Všeobecný postup navrhovaný v tomto oddiele by sa mal uplatňovať od 1. januára 2018. 

23. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby im do 31. januára každého roka centrálne 

depozitáre  vrátane centrálnych bánk pôsobiacich ako centrálne depozitáre oznámili 

relevantné údaje a informácie za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú potrebné na 

výpočet ukazovateľov založených na kritériách uvedených v príslušných ustanoveniach 

článkov 5 a 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389 (t. j. mali by sa použiť údaje 

od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka). 

24. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby pred dňom uplatňovania uvedenom v článku 9 

ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389 (dva roky po uverejnení 

nariadenia v Úradnom vestníku EÚ) centrálne depozitáre vrátane centrálnych bánk 

pôsobiacich ako centrálne depozitáre oznámili príslušným orgánom len informácie 

relevantné pre kritériá uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) a v článku 6 ods. 1 písm. c) 

nariadenia. 

25. Po preskúmaní údajov by príslušné orgány mali orgánu ESMA zaslať údaje prijaté od 

centrálnych depozitárov vrátane centrálnych bánk pôsobiacich ako centrálne depozitáre, 

a to do 25. februára každého roku. 

26. Každý príslušný orgán by mal vykonať výpočet ukazovateľov založených na kritériách 

uvedených v článkoch 5 a 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389 (prípadne 

vzhľadom na každý centrály depozitár, pre ktorý je to príslušný orgán domovského 

členského štátu), a to po prijatí týchto údajov od orgánu ESMA do 31. marca každého roku:  

a) všetky údaje prijaté od jednotlivých príslušných orgánov; 

b) údaje agregujúce hodnoty pre menovatele ukazovateľov založených na kritériách 

uvedených v článkoch 5 a 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389, podľa 

potreby. 
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27. Príslušné orgány by podľa potreby mali poslať orgánu ESMA výsledky výpočtu týkajúceho 

sa ukazovateľov založených na kritériách uvedených v článkoch 5 a 6 delegovaného 

nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389 do 15. apríla každého roku, s cieľom umožniť orgánu 

ESMA výmenu informácií so všetkými príslušnými orgánmi do 30. apríla každého roku. 

28. Všeobecný postup uvedený v tomto oddiele by sa mal použiť aj po tom, ako sa kritériá 

uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b) a v článku 6 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia 

Komisie (EÚ) 2017/389 začnú uplatňovať v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia. 

 

5.3 Prvotný postup pre zhromažďovanie údajov a výpočet ukazovateľov 

na stanovenie zásadného významu centrálneho depozitára pre 

hostiteľský členský štát 

29. Pri prvom uplatňovaní všeobecného postupu v roku 2017 týkajúceho sa obdobia na 

oznamovanie od 1. januára do 31. decembra 2016 by centrálne depozitáre vrátane 

centrálnych bánk pôsobiacich ako centrálne depozitáre, ako aj príslušné orgány mali 

používať všeobecný postup s použitím týchto termínov, pričom každý termín je vypočítaný 

odo dňa uverejnenia týchto usmernení:  

a) centrálne depozitáre, vrátane centrálnych bánk pôsobiacich ako centrálne 

depozitáre, by mali príslušným orgánom oznamovať relevantné údaje potrebné na 

výpočet ukazovateľov založených na kritériách uvedených v článku 5 ods. 1 písm. 

a) a v článku 6 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389 v 

lehote do štyroch týždňov; 

b) príslušné orgány by mali orgánu ESMA zaslať údaje prijaté od centrálnych 

depozitárov vrátane centrálnych bánk pôsobiacich ako centrálne depozitáre v 

lehote do šiestich týždňov, aby orgán ESMA mohol zaslať príslušným orgánom 

súhrnné údaje, ako aj jednotlivé údaje prijaté od každého príslušného orgánu v 

lehote do ôsmich týždňov; 

c) príslušné orgány by mali zaslať orgánu ESMA výsledky týkajúce sa ukazovateľov 

založených na kritériách uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a) a v článku 6 ods. 1 

písm. c) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/389 (v súvislosti s každým 

centrálnym depozitárom, pre ktorý sú príslušným orgánom domovského členského 

štátu), v lehote do deviatich týždňov, s cieľom umožniť orgánu ESMA výmenu 

informácií so všetkými príslušnými orgánmi v lehote do desiatich týždňov. 
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6 Príloha  

6.1 Vzorové dokumenty na zhromažďovanie údajov pre ukazovatele 

zásadného významu  


