
8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/57 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/462 

av 30. januar 2019 

om endring av delegert forordning (EU) 2017/1799 med hensyn til unntaket for Bank of England fra krav 

om gjennomsiktighet før og etter handel i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 1 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Transaksjoner der medlemmer av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB) er motparter, er unntatt fra kravene 

om gjennomsiktighet i samsvar med artikkel 1 nr. 6 i forordning (EU) nr. 600/2014, forutsatt at disse transaksjonene 

gjennomføres innenfor rammen av penge- og valutapolitikken eller politikken for finansiell stabilitet. 

2) Et slikt unntak fra virkeområdet for forordning (EU) nr. 600/2014 kan i samsvar med artikkel 1 nr. 9 i nevnte forordning 

utvides til sentralbanker i tredjestater og til Den internasjonale oppgjørsbank. 

3) Listen over unntatte sentralbanker i tredjestater angitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1799(2) bør 

oppdateres, herunder med sikte på å utvide, når det er hensiktsmessig, virkeområdet for unntaket fastsatt i artikkel 1 nr. 

6 i forordning (EU) nr. 600/2014 til andre sentralbanker i tredjestater. 

4) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike underretningen om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold 

til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union. Traktatene vil opphøre å gjelde for Det forente kongerike fra det 

tidspunktet avtalen om utmelding trer i kraft, eller dersom en slik avtale ikke foreligger, to år etter underretningen, med 

mindre Det europeiske råd etter avtale med Det forente kongerike ved enstemmighet beslutter å forlenge fristen. 

5) Utmeldingsavtalen inngått mellom forhandlingspartene inneholder regler for anvendelsen av bestemmelsene i 

unionsretten for og i Det forente kongerike etter at traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike. Dersom 

avtalen trer i kraft, vil forordning (EU) nr. 600/2014, herunder unntaket fastsatt i artikkel 1 nr. 6 i nevnte forordning, få 

anvendelse på og i Det forente kongerike i overgangsperioden i samsvar med nevnte avtale, og den vil opphøre å gjelde 

ved utløpet av perioden. 

6) Det forente kongerikes utmelding av Unionen vil, i mangel av særlige bestemmelser, innebære at Bank of England ikke 

lenger omfattes av det eksisterende unntaket, med mindre den tilføyes på listen over unntatte sentralbanker i tredjestater. 

7) I lys av opplysninger fra Det forente kongerike har Kommisjonen utarbeidet og framlagt for Europaparlamentet og 

Rådet en rapport som vurderer den internasjonale behandlingen av Bank of England. Denne rapporten(3) konkluderte 

med at det er hensiktsmessig å gi unntak fra kravene om gjennomsiktighet før og etter handel i forordning (EU)  

nr. 600/2014 for Det forente kongerikes sentralbank. Bank of England bør derfor tilføyes på listen over unntatte 

sentralbanker angitt i delegert forordning (EU) 2017/1799. 

8) Myndighetene i Det forente kongerike har gitt forsikringer om statusen, rettighetene og pliktene til ESSB-medlemmer, 

herunder at de har til hensikt å gi medlemmer av ESSB som utfører oppgaver innenfor rammen av penge- og 

valutapolitikken eller politikken for finansiell stabilitet, et unntak som tilsvarer det som er fastsatt i artikkel 1 nr. 6 i 

forordning (EU) nr. 600/2014. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 22.3.2019, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2019 av  

11. april 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 57 av 

18.7.2019, s. 22. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1799 av 12. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

med hensyn til unntak fra kravene om gjennomsiktighet før og etter handel for visse tredjestaters sentralbanker når de utøver sin penge- og 

valutapolitikk og politikk for finansiell stabilitet (EUT L 259 av 7.10.2017, s. 11). 

(3) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om unntaket for Det forente kongerikes sentralbank («Bank of England») i 

henhold til forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) (KOM(2019) 69). 
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9) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1799 bør derfor endres. 

10) Kommisjonen vil fortsatt regelmessig overvåke behandlingen av sentralbankene og de offentlige organene som er 

unntatt fra kravene om gjennomsiktighet og angitt på listen i vedlegget til forordning (EU) nr. 2017/1799. Denne listen 

kan oppdateres i lys av utviklingen av reguleringsordningene i disse tredjestatene og idet det tas hensyn til eventuelle 

nye relevante informasjonskilder. En slik ny vurdering kan medføre fjerning av visse tredjestater fra listen over enheter 

som er unntatt. 

11) Denne forordning bør tre i kraft snarest mulig og få anvendelse fra dagen etter at forordning (EU) nr. 600/2014 opphører 

å gjelde for og i Det forente kongerike. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EU) 2017/1799 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra dagen etter at forordning (EU) nr. 600/2014 opphører å gjelde for og i Det forente kongerike. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

 1. Australia: 

— Reserve Bank of Australia 

 2. Brasil: 

— Banco Central do Brasil 

 3. Canada: 

— Bank of Canada / Banque du Canada 

 4. Hongkong SAR: 

— Hong Kong Monetary Authority 

 5. India: 

— Reserve Bank of India 

 6. Japan: 

— Bank of Japan 

 7. Mexico: 

— Banco de México 

 8. Republikken Korea: 

— Bank of Korea 

 9. Singapore: 

— Monetary Authority of Singapore 

10. Sveits: 

— Schweizerische Nationalbank / Banque Nationale Suisse / Banca Nazionale Svizzera / Banca Naziunala Svizra 

11. Tyrkia: 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

12. Det forente kongerike: 

— Bank of England 

13. De forente stater: 

— Federal Reserve System 

— Den internasjonale oppgjørsbank» 

 __________  


