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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 214/2022 

frá 8. júlí 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) 2021/637 

frá 15. mars 2021 um tæknilega framkvæmdastaðla að því er varðar opinbera birtingu stofnana á 

upplýsingunum sem um getur í II. og III. bálki áttunda hluta reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1423/2013, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1555, framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/200 og framseldri reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/2295 (1). 

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

2021/1018 frá 22. júní 2021 um breytingu á tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem mælt er fyrir 

um í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/637 að því er varðar birtingu upplýsinga um vísbendingar 

um kerfislægt mikilvægi á alþjóðavísu og um niðurfellingu framkvæmdarreglugerðar (ESB)  

nr. 1030/2014 (2). 

3) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/637 fellir úr gildi framseldar reglugerðir framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/1555 (3) og (ESB) 2017/2295 (4) og framkvæmdarreglugerðir fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1423/2013 (5) og (ESB) 2016/200 (6) sem hafa verið teknar upp í 

EES-samninginn og ber því að fella gerðirnar brott samkvæmt samningnum. 

4) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/1018 fellir úr gildi framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 1030/2014 (7), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að 

fella gerðina brott samkvæmt samningnum.  

5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/818 (8), sem hefur verið tekin upp í 

EES-samninginn, hefur úrelst og ber því að fella hana brott samkvæmt EES-samningnum.  

6) 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) Stjtíð. ESB L 136, 21.4.2021, bls. 1.  

(2) Stjtíð. ESB L 224, 24.6.2021, bls. 6.  

(3)  Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, bls. 1.  

(4) Stjtíð. ESB L 329, 13.12.2017, bls. 6. 

(5)  Stjtíð. ESB L 355, 31.12.2013, bls. 60. 

(6) Stjtíð. ESB L 39, 16.2.2016, bls. 5. 

(7) Stjtíð. ESB L 284, 30.9.2014, bls. 14. 

(8) Stjtíð. ESB L 136, 25.5.2016, bls. 4. 
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1. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 14ag (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1423/2013): 

„32021 R 0637: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/637 frá  

15. mars 2021 um tæknilega framkvæmdastaðla að því er varðar opinbera birtingu stofnana á 

upplýsingunum sem um getur í II. og III. bálki áttunda hluta reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1423/2013, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1555, framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/200 og framseldri reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/2295 (Stjtíð. ESB L 136, 21.4.2021, bls. 1), breytt með: 

– 32021 R 1018: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1018 frá  

22. júní 2021 (Stjtíð. ESB L 224, 24.6. 2021, bls. 6).“ 

2. Texti liða 14ar (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1030/2014), 14av 

(framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1555), 14az (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/200) og 14azn (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/2295) fellur brott.  

2. gr. 

Texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2021/637 og (ESB) 2021/1018, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á íslensku og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 9. júlí 2022, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 8. júlí 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Kristján Andri Stefánsson 

formaður 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


