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ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1799 НА КОМИСИЯТА
от 12 юни 2017 година
за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на освобождаването на централните банки на някои трети държави при осъществяването на
паричната политика, валутната политика и политиката в областта на финансовата стабилност от
изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите
на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 1, параграф 9 от него,
като има предвид, че:
(1)

Сделките, при които контрагентите са членове на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), са
освободени от изискванията за прозрачност в съответствие с член 1, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 600/2014,
доколкото тези сделки се сключват при осъществяването на паричната политика, валутната политика или
политиката в областта на финансовата стабилност.

(2)

В съответствие с член 1, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 600/2014 обхватът на посоченото освобождаване от
изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 може да бъде разширен, така че да обхване централни банки на
трети държави, които отговарят на приложимите изисквания, както и Банката за международни разплащания,
която в съответствие с член 1, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 600/2014 се счита за сходна с централна банка на
трета държава за целите на освобождаването. За тази цел Комисията подготви и представи на Европейския
парламент и на Съвета доклад, в който се оценява международното третиране на централните банки в трети
държави. Докладът включва анализ на третирането на централните банки, включително членовете на ЕСЦБ, в
рамките на нормативната уредба на третите държави, както и потенциалното въздействие, което регулаторните
изисквания за оповестяване в рамките на Съюза може да окажат върху сделките с централните банки на трети
държави. Според заключението от анализа е необходимо някои централни банки на трети държави да бъдат
освободени от предвидените в Регламент (ЕС) № 600/2014 задължения за прозрачност, поради което в доклада се
налага изводът, че разширяването на обхвата му, за да бъдат включени и тези централни банки, също е целесъ
образно.

(3)

Съдържащият се в настоящия регламент списък на освободените централни банки на трети държави следва да бъде
преразглеждан по целесъобразност, включително с цел обхватът му да бъде разширен, когато е уместно, така че да
обхване и други централни банки на трети държави, които все още не са включени в списъка, или с цел
заличаването на такива публични субекти от този списък.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на експертната група на
Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Освободени централни банки на трети държави
(член 1, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 600/2014)
Член 1, параграфи 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 600/2014 се прилагат за Банката за международни разплащания и
централните банки на трети държави, изброени в приложението към настоящия регламент.
Член 2
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
(1) ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 12 юни 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Австралия:
— Централна банка на Австралия.

2.

Бразилия:
— Централна банка на Бразилия.

3.

Канада:
— Централна банка на Канада.

4.

Специален административен район Хонконг:
— Хонконгски орган по паричната политика.

5.

Индия:
— Централна банка на Индия.

6.

Япония:
— Централна банка на Япония.

7.

Мексико:
— Централна банка на Мексико.

8.

Република Корея:
— Централна банка на Корея.

9.

Сингапур:
— Орган по паричната политика на Сингапур.

10. Швейцария:
— Централна банка на Швейцария.
11. Турция:
— Централна банка на Република Турция.
12. Съединени американски щати:
— Система на Федералния резерв на САЩ.
13. Банка за международни разплащания.
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