
13.10.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 66/29 

 1
3

.1
0

.2
0
2

2
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 6

6
/2

9
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 183/2022 

frá 10. júní 2022 

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

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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/1751 frá 1. október 2021 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir beitingu tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar samræmd snið og sniðmát fyrir 

tilkynningar um ákvörðun á því hve óframkvæmanlegt er að fella inn samningsbundna 

viðurkenningu á niðurfærslu- og umbreytingarheimildum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/365 

frá 3. mars 2022 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur, stöðluð 

eyðublöð og sniðmát fyrir tilhögun upplýsingamiðlunar að því er varðar skilaáætlanir fyrir 

lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB 

(2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er bætt við lið 19bo (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2018/1624): 

„, breytt með: 

– 32022 R 0365: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/365 frá  

3. mars 2022 (Stjtíð. ESB L 69, 4.3. 2022, bls. 60).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 19bp (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2019/348): 

„19bs. 32021 R 1751: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1751 frá  

1. október 2021 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir beitingu tilskipunar Evrópuþingsins 

og ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar samræmd snið og sniðmát fyrir tilkynningar um 

ákvörðun á því hve óframkvæmanlegt er að fella inn samningsbundna viðurkenningu á 

niðurfærslu- og umbreytingarheimildum (Stjtíð. ESB L 349, 4.10.2021, bls. 5).“ 

2. gr. 

Texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2021/1751 og (ESB) 2022/365, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 349, 4.10.2021, bls. 5.  

(2) Stjtíð. ESB L 69, 4.3.2022, bls. 60.  
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 80/2020 frá 12. júní 2020 (3), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 145/2022 frá 29. apríl 2022 (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. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Verður birt. 

(4)  EES-viðbætir 61, 22.9.2022, bls. 104 og stjtíð. ESB L 246, 22.9.2022, bls. 104. 


