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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/1799 

frá 12. júní 2017 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 að því er  

varðar undanþágu frá gagnsæiskröfum fyrir og eftir viðskipti fyrir seðlabanka tiltekinna þriðju  

landa við framkvæmd stefnu þeirra í peningamálum, gjaldeyrismálum og fjármálastöðugleika (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga 

og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (1), einkum 9. mgr. 1. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Viðskipti þar sem aðilar að seðlabankakerfi Evrópu eru mótaðilar eru undanþegin frá gagnsæiskröfum í viðskiptum, í 

samræmi við 6. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, að því marki sem þessi viðskipti fara fram við framkvæmd 

stefnu í peningamálum, gjaldeyrismálum eða fjármálastöðugleika. 

2) Í samræmi við 9. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 má rýmka þessa undanþágu frá gildissviði reglugerðar 

(ESB) nr. 600/2014, að uppfylltum viðeigandi skilyrðum, svo hún taki til seðlabanka þriðju landa sem og 

Alþjóðagreiðslubankans en hann telst með seðlabönkum þriðju landa að því er þessa undanþágu varðar skv. 9. mgr. 1. 

gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014. Í þessu skyni hefur framkvæmdastjórnin útbúið og lagt fyrir Evrópuþingið og ráðið 

skýrslu þar sem metin er alþjóðleg meðhöndlun seðlabanka þriðju landa. Skýrslan inniheldur m.a. greiningu á 

meðhöndlun seðlabanka, þ.m.t. aðila að seðlabankakerfi Evrópu, innan lagaramma þriðju landa, og möguleg áhrif sem 

lögboðnar birtingarkröfur Sambandsins gætu haft á viðskipti seðlabanka þriðju landa. Niðurstaða skýrslunnar að því er 

varðar greininguna er sú að nauðsynlegt væri að veita mörgum seðlabönkum þriðju landa undanþágu frá 

gagnsæiskröfum í viðskiptum í reglugerð (ESB) nr. 600/2014 og þar af leiðandi að viðeigandi væri að rýmka 

undanþáguna svo að hún tæki líka til seðlabanka þessara þriðju landa. 

3) Endurskoða ætti skrána yfir seðlabanka þriðju landa sem fá undanþágu og sem sett er fram í þessari reglugerð, eins og 

viðeigandi telst, þ.m.t. með það fyrir augum að rýmka undanþágurnar, þar sem við á, svo að þær taki til seðlabanka 

annarra þriðju landa sem ekki eru enn á listanum eða að fjarlægja slíka opinbera aðila af listanum. 

4) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi við álit sérfræðingahóps evrópsku verðbréfa-

nefndarinnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Undanþegnir seðlabankar þriðju landa 

(Ákvæði 9. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

Ákvæði 6. og 7. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 skulu gilda um Alþjóðagreiðslubankann og þá seðlabanka þriðju 

landa sem taldir eru upp í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 259, 7.10.2017, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-

bandsins nr. 88, 31.10.2019, bls. 7. 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 12.6. 2014, bls. 84. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 12. júní 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

1. Ástralía: 

— Seðlabanki Ástralíu (Reserve Bank of Australia), 

2. Brasilía: 

— Seðlabanki Brasilíu (Central Bank of Brazil), 

3. Kanada: 

— Seðlabanki Kanada (Bank of Canada), 

4. Hong Kong, sérstjórnarsvæði Alþýðulýðveldisins Kína 

— Seðlabanki Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority), 

5. Indland: 

— Seðlabanki Indlands (Reserve Bank of India), 

6. Japan: 

— Seðlabanki Japans (Bank of Japan), 

7. Mexíkó: 

— Seðlabanki Mexíkó (Bank of Mexico), 

8. Lýðveldið Kórea 

— Seðlabanki Suður-Kóreu (Bank of Korea), 

9. Singapúr: 

— Seðlabanki Singapúr (Monetary Authority of Singapore), 

10. Sviss: 

— Seðlabanki Sviss (Swiss National Bank), 

11. Tyrkland: 

— Seðlabanki Tyrklands (Central Bank of the Republic of Turkey), 

12. Bandaríkin 

— Seðlabanki Bandaríkjanna (Federal Reserve System), 

13. Alþjóðagreiðslubankinn (Bank for International Settlements). 

 __________  


