
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 388/2021 

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 reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2021/168 frá 10. febrúar 2021 um breytingu á reglugerð (ESB) 

2016/1011 að því er varðar undanþágu tiltekinna stundargengisviðmiðana 

þriðju landa og tilgreiningu á endurnýjun tiltekinna viðmiðana sem látið 

hefur verið af, og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1847 frá 14. október 2021 um 

tilgreiningu á lögboðnum staðgengli fyrir tilteknar útgáfur CHF LIBOR-

vaxta (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1848 frá 21. október 2021 um 

tilgreiningu á staðgengli fyrir viðmiðun á millibankadagvöxtum í evrum 

(3). 

4) 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 undirlið er bætt við lið 31l (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/1011): 

„–  32021 R 0168: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/168 frá 

10. febrúar 2021 (Stjtíð. ESB L 49, 12.2.2021, bls. 6).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 31lq (framseld reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1646): 

  

(1) Stjtíð. ESB L 49, 12.2.2021, bls. 6. 

(2) Stjtíð. ESB L 374, 22.10.2021, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 374, 22.10.2021, bls. 6. 



 

 

„31lza. 32021 R 1847: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/1847 frá 14. október 2021 um tilgreiningu á lögboðnum 

staðgengli fyrir tilteknar útgáfur CHF LIBOR-vaxta (Stjtíð. ESB L 

374, 22.10. 2021, bls. 1). 

31lzb. 32021 R 1848: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/1848 frá 21. október 2021 um tilgreiningu á staðgengli 

fyrir viðmiðun á millibankadagvöxtum í evrum (Stjtíð. ESB L 374, 

22.10.2021, bls. 6).“ 

2. gr. 

Texti reglugerðar (ESB) 2021/168 og framkvæmdarreglugerða (ESB) 

2021/1847 og (ESB) 2021/1848, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning, samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins, hefur farið fram (). 

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. 

 

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


