
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 387/2021 

frá 10. desember 2021 

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 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/361 frá 13. desember 2018 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 151/2013 að því er varðar 

aðgang að gögnum í vörslu afleiðuviðskiptaskráa (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/362 frá 13. desember 2018 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 150/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru upplýsingar er varða 

umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá (2). 

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðauka IX. við EES-samninginn er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi er bætt við lið 31bcg (framseld reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 150/2013): 

„, breytt með: 

–  32019 R 0362: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/362 frá 13. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 74).“ 

2. Lið 31bch (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 

151/2013) er breytt sem hér segir: 

i) eftirfarandi undirlið er bætt við: 

  

(1) Stjtíð. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 69. 

(2) Stjtíð. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 74. 



 

 

„–  32019 R 0361: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/361 frá 13. desember 2018 (Stjtíð. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 

69).“, 

ii) Í stað aðlögunartexta a) kemur eftirfarandi: 

„a) Skilja ber tilvísanir til aðila að seðlabankakerfi Evrópu þannig að 

þær taki til seðlabanka EFTA-ríkjanna, til viðbótar við merkingu 

þeirra í reglugerðinni.“ 

2. gr. 

Texti framseldra reglugerða (ESB) 2019/361 og (ESB) 2019/362, sem verður 

birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku 

og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. desember 2021, að því tilskildu að allar 

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

gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 385/2021 frá 10. 

desember 2021 (3), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 50/2021 frá 5. febrúar 2021 (4), 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 10. desember 2021. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Rolf Einar Fife 

forseti. 

 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Verður birt. 

(4)  Verður birt. 


