
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 213/2020 

frá 11. desember 2020 

um breytingu á IX. viðauka  við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-

samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/411 frá 29. nóvember 2018 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2366 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla um tæknilegar kröfur um þróun, rekstur og við-

hald á rafrænu miðlægu skránni á sviði greiðsluþjónustu og um aðgengi 

að upplýsingunum sem er að finna í henni (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/410 frá 29. nóvember 2018 um tæknilega fram-

kvæmdarstaðla að því er varðar nákvæm efnisatriði og form 

upplýsinganna sem lögbær yfirvöld eiga að tilkynna, á sviði greiðslu-

þjónustu, til Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2366 (2). 

3) IX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 16eb (framseld reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2018/389) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„16ec. 32019 R 0410: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/410 frá 29. nóvember 2018 um tæknilega framkvæmdar-

staðla að því er varðar nákvæm efnisatriði og form upplýsinganna sem 

lögbær yfirvöld eiga að tilkynna, á sviði greiðsluþjónustu, til Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunarinnar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2015/2366 (Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 20). 

16ed. 32019 R 0411: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/411 frá 29. nóvember 2018 um viðbætur við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2015/2366 að því er varðar tæknilega eftir-

  

(1) Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 84. 

(2) Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 20. 



 

 

litsstaðla um tæknilegar kröfur um þróun, rekstur og viðhald á rafrænu 

miðlægu skránni á sviði greiðsluþjónustu og um aðgengi að upplýsing-

unum sem er að finna í henni (Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 84).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/411 og 

reglugerðar (ESB) 2019/410, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 12. desember 2020, að því tilskildu að allar 

tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á 

gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2019 frá 14. 

júní 2019 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og 

EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 11. desember 2020. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Verður birt. 


