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DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1799
z dne 12. junija 2017
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določenih
centralnih bank tretjih držav iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem za posle
v okviru izvajanja monetarne politike, politike deviznih poslov in politike za finančno stabilnost
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih
instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) in zlasti člena 1(9) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Posli, pri katerih so nasprotne stranke članice Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), so v skladu s
členom 1(6) Uredbe (EU) št. 600/2014 izvzeti iz zahtev glede preglednosti trgovanja, če so ti posli sklenjeni
v okviru izvajanja monetarne politike, politike deviznih poslov ali politike za finančno stabilnost.

(2)

Takšno izvzetje iz področja uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 se lahko v skladu s členom 1(9) Uredbe (EU)
št. 600/2014 razširi na centralne banke tretjih držav, če izpolnjujejo ustrezne zahteve, ter Banko za mednarodne
poravnave, ki se za namene tega izvzetja obravnava podobno kot centralna banka tretje države na podlagi
člena 1(9) Uredbe (EU) št. 600/2014. Komisija je v ta namen pripravila ter Evropskemu parlamentu in Svetu
predstavila poročilo, v katerem je ocenila mednarodno obravnavo centralnih bank v tretjih državah. Poročilo je
vsebovalo analizo obravnave centralnih bank, vključno s članicami ESCB, v pravnem okviru tretjih držav ter
potencialni vpliv, ki bi ga regulativne zahteve po razkritju v Uniji lahko imele na posle centralnih bank tretjih
držav. V poročilu je bilo na podlagi analize ugotovljeno, da je potrebno več centralnih bank tretjih držav izvzeti
iz obveznosti glede preglednosti trgovanja iz Uredbe (EU) št. 600/2014 in da je izvzetje primerno razširiti na
centralne banke teh tretjih držav.

(3)

Seznam izvzetih centralnih bank tretjih držav v tej uredbi bi bilo treba ustrezno pregledati, vključno zaradi
razširitve izvzetja na druge centralne banke tretjih držav, ki še niso bile vključene na seznam, kakor je primerno,
ali zaradi odstranitve takšnih javnih subjektov s seznama.

(4)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem strokovne skupine Evropskega odbora za vrednostne
papirje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Izvzete centralne banke tretjih držav
(člen 1(9) Uredbe (EU) št. 600/2014)
Člen 1(6) in 1(7) Uredbe (EU) št. 600/2014 se uporablja za Banko za mednarodne poravnave in centralne banke tretjih
držav, naštete v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
(1) UL L 173, 12.6.2014, str. 84.
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 12. junija 2017
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA

1.

Avstralija:
— Reserve Bank of Australia;

2.

Brazilija:
— Banco Central do Brasil;

3.

Kanada:
— Bank of Canada;

4.

Posebno upravno območje Hongkong:
— Hong Kong Monetary Authority;

5.

Indija:
— Reserve Bank of India;

6.

Japonska:
— Bank of Japan;

7.

Mehika:
— Banco de México;

8.

Republika Koreja:
— Bank of Korea;

9.

Singapur:
— Monetary Authority of Singapore;

10. Švica:
— Swiss National Bank;
11. Turčija:
— Central Bank of the Republic of Turkey;
12. Združene države Amerike:
— Federal Reserve System;
13. Banka za mednarodne poravnave.
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