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Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 17/2018, ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s
cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu
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Platnosť od 16.01.2019

Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 10. marca 2019.

Pôvodný predpis 16.01.2019
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OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 18. decembra 2018 č. 17/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014
o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s
cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov.
Nariadením 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 a doplnení smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č.
236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení (ďalej len „nariadenie CSDR“) bola pre internalizátorov vyrovnania určená povinnosť
oznamovať príslušným orgánom hodnotu všetkých transakcií s cennými papiermi, ktoré vyrovnali mimo systémov vyrovnania transakcií s
cennými papiermi.

Dôvodom vypracovania opatrenia je ustanovenie spôsobu plnenia oznamovacej povinnosti dohliadaných subjektov predkladať údaje
príslušným orgánom dohľadu vyplývajúcej z nariadenia CSDR a príslušného delegovaného a vykonávacieho nariadenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 10. marca 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 35/2018 Vestníka Národnej banky
Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom
sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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