
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1799 

z dnia 12 czerwca 2017 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu 
do wyłączenia niektórych banków centralnych państw trzecich zawierających transakcje w ramach 
wykonywania polityki pieniężnej, operacji walutowych i polityki stabilności finansowej spod 

wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 1 
ust. 9, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Transakcje, w których w charakterze kontrahentów występują członkowie Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych (ESBC), są wyłączone spod wymogów dotyczących przejrzystości zgodnie z art. 1 ust. 6 rozporzą
dzenia (UE) nr 600/2014, o ile transakcje te są realizowane w ramach wykonywania polityki pieniężnej, operacji 
walutowych lub polityki stabilności finansowej. 

(2) To wyłączenie z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) nr 600/2014 może – zgodnie z art. 1 ust. 9 rozporzą
dzenia (UE) nr 600/2014 – zostać rozszerzone na banki centralne państw trzecich, jak również na Bank 
Rozrachunków Międzynarodowych, który do celów wspomnianego wyłączenia uznaje się za bank centralny 
państwa trzeciego na mocy art. 1 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, po spełnieniu przez nie 
odpowiednich wymogów. W tym celu Komisja opracowała i przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające ocenę traktowania – w wymiarze międzynarodowym – banków centralnych 
w państwach trzecich. W sprawozdaniu tym zawarto analizę sposobu traktowania banków centralnych, w tym 
członków ESBC, na gruncie ram prawnych państw trzecich oraz potencjalnego wpływu, jaki wymogi obowiąz
kowego ujawniania w Unii mogą wywierać na transakcje przeprowadzane przez banki centralne państw trzecich. 
W świetle wspomnianej analizy w sprawozdaniu stwierdzono, że konieczne jest zwolnienie szeregu banków 
centralnych państw trzecich z obowiązków w zakresie przejrzystości transakcyjnej przewidzianych w rozporzą
dzeniu (UE) nr 600/2014, a zatem uznano również zasadność rozszerzenia omawianego wyłączenia na banki 
centralne tych państw trzecich. 

(3)  Wykaz objętych wyłączeniem banków centralnych państw trzecich określony w niniejszym rozporządzeniu 
należy poddać w stosownych przypadkach przeglądowi, w tym w celu rozszerzenia, w razie potrzeby, wyłączenia 
na inne banki centralne państw trzecich, których dotychczas nie uwzględniono we wspomnianym wykazie, lub 
w celu usunięcia tych podmiotów publicznych z tego wykazu. 

(4)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Grupy Ekspertów Europejskiego Komitetu 
Papierów Wartościowych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Objęte wyłączeniem banki centralne państw trzecich 

(Art. 1 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 600/2014) 

Przepisy art. 1 ust. 6 i art. 1 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 stosuje się do Banku Rozrachunków Międzynaro
dowych i banków centralnych państw trzecich wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84. 



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

1.  Australia: 

—  Bank Rezerw Australii; 

2.  Brazylia: 

—  Bank Centralny Brazylii; 

3.  Kanada: 

—  Bank Kanady; 

4.  Specjalny region administracyjny Hongkong: 

—  Urząd Monetarny Hongkongu; 

5.  Indie: 

—  Bank Rezerw Indii; 

6.  Japonia: 

—  Bank Japonii; 

7.  Meksyk: 

—  Bank Meksyku; 

8.  Republika Korei: 

—  Bank Korei; 

9.  Singapur: 

—  Urząd Monetarny Singapuru; 

10.  Szwajcaria: 

—  Narodowy Bank Szwajcarii; 

11.  Turcja: 

—  Bank Centralny Republiki Tureckiej; 

12.  Stany Zjednoczone Ameryki: 

—  System Rezerwy Federalnej; 

13.  Bank Rozrachunków Międzynarodowych.  

7.10.2017 L 259/13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1799 z dnia 12 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do wyłączenia niektórych banków centralnych państw trzecich zawierających transakcje w ramach wykonywania polityki pieniężnej, operacji walutowych i polityki stabilności finansowej spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

