ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 83/2019
frá 29. mars 2019
um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta)
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EESsamningurinn“ í því sem hér fer á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framselda
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 524/2014 frá 12. mars 2014 um
viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er
varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru þær upplýsingar
sem lögbær yfirvöld í heima- og gistiaðildarríkjum láta hvert öðru í té (1).

2)

Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framselda
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/822 frá 21. apríl 2016 um
breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 153/2013 að því er varðar
tímaramma innlausnartímabils sem taka skal til athugunar fyrir
mismunandi flokk (2).

3)

Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framselda
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1608 frá 17. maí 2016 um
breytingar á framseldri reglugerð (ESB) nr. 1222/2014 að því er varðar
tæknilega eftirlitsstaðla til nánari útskýringar á aðferðafræðinni við að
greina kerfislega mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu og til skilgreiningar
á undirflokkum kerfislega mikilvægra stofnana á alþjóðavísu (3).

4)

Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framselda
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2251 frá 4. október 2016 um
viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um
OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar
tæknilega eftirlitsstaðla vegna áhættuvarna fyrir OTC-afleiðusamninga
sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað (4), sbr. leiðréttingar í
Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017, bls. 69.

5)

Fella ber inn í EES-samninginn framselda
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/323 frá 20. janúar 2017 um
leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 um viðbætur við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTCafleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar

(1)
(2)
(3)
(4)

Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 6.
Stjtíð. ESB L 137, 26.5.2016, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 240, 8.9.2016, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 340, 15.12.2016, bls. 9.

tæknilega eftirlitsstaðla vegna áhættuvarna fyrir OTC-afleiðusamninga
sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað (5).
6)

Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framselda
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/610 frá 20. desember 2016 um
breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að
því er varðar framlengingu umbreytingartímabilanna í tengslum við
lífeyriskerfi (6).

7)

Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framselda
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/979 frá 2. mars 2017 um breytingu
á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTCafleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar
skrána yfir aðila sem njóta undanþágu (7).

8)

Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framselda
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1230 frá 31. maí 2017 um
viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að
því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar aukalegu
hlutlægu viðmiðanirnar fyrir beitingu ívilnandi útstreymis- eða
innstreymishlutfalls
lausafjár
vegna
ónotaðra
lána
eða
8
lausafjárfyrirgreiðslu innan samstæðu eða stofnanaverndarkerfis ( ).

9)

Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 620/2014 frá 4. júní 2014 um
tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar upplýsingaskipti milli
lögbærra yfirvalda í heima- og gistiaðildarríkjum samkvæmt tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (9).

10) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1317/2014 frá 11. desember 2014
um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna
eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra
mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og
(ESB) nr. 648/2012 (10).
11) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/880 frá 4. júní 2015 um
framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna
eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra
mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Stjtíð. ESB L 49, 25.2.2017, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 86, 31.3.2017, bls. 3.
Stjtíð. ESB L 148, 10.6.2017, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2017, bls. 7.
Stjtíð. ESB L 172, 12.6.2014, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 355, 12.12.2014, bls. 6.

(ESB) nr. 648/2012 (11), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015,
bls. 60.
12) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2326 frá 11. desember 2015 um
framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna
eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra
mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og
(ESB) nr. 648/2012 (12).
13) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/892 frá 7. júní 2016 um
framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna
eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra
mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og
(ESB) nr. 648/2012 (13).
14) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2227 frá 9. desember 2016 um
framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna
eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra
mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og
(ESB) nr. 648/2012 (14).
15) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/461 frá 16. mars 2017 um
tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sameiginlegar
verklagsreglur, eyðublöð og sniðmát fyrir samráðsferli milli viðkomandi
lögbærra yfirvalda vegna fyrirhugaðrar yfirtöku á virkum eignarhlutum í
lánastofnunum eins og um getur í 24. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og
ráðsins 2013/36/ESB (15).
16) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/954 frá 6. júní 2017 um
framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna
eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra
mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og
(ESB) nr. 648/2012 (16).
17) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1443 frá 29. júní 2017 um
breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um tæknilega
framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Stjtíð. ESB L 143, 9.6.2015, bls. 7.
Stjtíð. ESB L 328, 12.12.2015, bls. 108.
Stjtíð. ESB L 151, 8.6.2016, bls. 4.
Stjtíð. ESB L 336, 10.12.2016, bls. 36.
Stjtíð. ESB L 72, 17.3.2017, bls. 57.
Stjtíð. ESB L 144, 7.6.2017, bls. 14.

eftirlitsyfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 575/2013 (17).
18) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1486 frá 10. júlí 2017 um
breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/2070 að því er varðar
viðmiðunareignasöfn og leiðbeiningar fyrir skýrslugjöf (18).
19) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/634 frá 24. apríl 2018 um
breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1799 að því er varðar
vörpunartöflur sem sýna hvernig mat á útlánaáhættu utanaðkomandi
lánshæfismatsfyrirtækja samsvarar lánshæfisþrepunum sem sett eru fram
í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (19).
20) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/377 frá 15. mars 2016 um jafngildi
milli regluramma Bandaríkja Ameríku um miðlæga mótaðila sem hafa
hlotið starfsleyfi frá og eru undir eftirliti Commodity Futures Trading
Commission og krafnanna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 648/2012 (20).
21) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2269 frá 15. desember 2016 um
jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila á Indlandi í samræmi
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (21).
22) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2274 frá 15. desember 2016
um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila á Nýja-Sjálandi í
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012
(22).
23) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2275 frá 15. desember 2016
um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í Japan í samræmi
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (23).
24) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2276 frá 15. desember 2016
um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í Brasilíu í samræmi
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (24).
(17) Stjtíð. ESB L 213, 17.8.2017, bls. 1.
(18) Stjtíð. ESB L 225, 31.8.2017, bls. 1.
19
Stjtíð. ESB L 105, 25.4.2018, bls. 14.
(20) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2016, bls. 32.
(21) Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 38.
(22) Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 54.
(23) Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 57.
(24) Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 61.

25) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2277 frá 15. desember 2016
um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í alþjóðlegu
fjármálamiðstöðinni í Dúbaí í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (25).
26) Fella
ber
inn
í
EES-samninginn
framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2278 frá 15. desember 2016
um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í Sameinuðu
arabísku furstadæmunum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (26).
27) IX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.
TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:
1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á IX. viðauka við EES-samninginn:
1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 14ab (framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 680/2014):
„–

32017 R 1443: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2017/1443 frá 29. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 213, 17.8.2017, bls.
1).“

2. Eftirfarandi
er
bætt
við
lið
14m
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2070):

(framkvæmdarreglugerð

„, breytt með:
–

32017 R 1486: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2017/1486 frá 10. júlí 2017 (Stjtíð. ESB L 225, 31.8.2017, bls.
1).“

3. Eftirfarandi er bætt við lið 14azc
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1799):

(framkvæmdarreglugerð

„, breytt með:
–

32018 R 0634: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2018/634 frá 24. apríl 2018 (Stjtíð. ESB L 105, 25.4.2018, bls.
14).“

4. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 14azf (framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/208):
(25) Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 65.
(26) Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 68.

„14azg. 32014 R 1317: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 1317/2014 frá 11. desember 2014 um framlengingu
umbreytingartímabilanna
sem
tengjast
kröfum
vegna
eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna
miðlægra mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 355,
12.12.2014, bls. 6).
14azh. 32015 R 0880: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2015/880 frá 4. júní 2015 um framlengingu
umbreytingartímabilanna
sem
tengjast
kröfum
vegna
eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna
miðlægra mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 143,
9.6.2015, bls. 7), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015,
bls. 60.
14azi.

32015 R 2326: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2015/2326 frá 11. desember 2015 um framlengingu
umbreytingartímabilanna
sem
tengjast
kröfum
vegna
eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna
miðlægra mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 328,
12.12.2015, bls. 108).

14azj.

32016 R 0892: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2016/892 frá 7. júní 2016 um framlengingu
umbreytingartímabilanna
sem
tengjast
kröfum
vegna
eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna
miðlægra mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 151,
8.6.2016, bls. 4).

14azk. 32016 R 2227: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2016/2227 frá 9. desember 2016 um framlengingu
umbreytingartímabilanna
sem
tengjast
kröfum
vegna
eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna
miðlægra mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 336,
10.12.2016, bls. 36).
14azl.

32017 R 0954: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2017/954 frá 6. júní 2017 um framlengingu
umbreytingartímabilanna
sem
tengjast
kröfum
vegna
eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna
miðlægra mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 144,
7.6.2017, bls. 14).

14azm. 32017 R 1230: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2017/1230 frá 31. maí 2017 um viðbætur við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar
tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar aukalegu hlutlægu
viðmiðanirnar fyrir beitingu ívilnandi útstreymis- eða
innstreymishlutfalls lausafjár vegna ónotaðra lána eða
lausafjárfyrirgreiðslu innan samstæðu eða stofnanaverndarkerfis
(Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2017, bls. 7).“
5. Eftirfarandi
er
bætt
við
lið
14l
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1222/2014):

(framseld

reglugerð

„, breytt með:
–

32016 R 1608: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2016/1608 frá 17. maí 2016 (Stjtíð. ESB L 240, 8.9.2016, bls. 1).“

6. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 14n
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/180):

(framseld

reglugerð

„14o. 32014 R 0524: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 524/2014 frá 12. mars 2014 um viðbætur við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega
eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru þær upplýsingar sem lögbær
yfirvöld í heima- og gistiaðildarríkjum láta hvert öðru í té (Stjtíð.
ESB L 148, 20.5.2014, bls. 6).
Ákvæði framseldu reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan
varðar, aðlöguð sem hér segir:
Í 1. mgr. 12. gr. og a-lið 16. gr. er orðunum „eða, að því er varðar
EFTA-ríkin, landslögum eða EES-samningnum“, bætt við á eftir
orðunum „lands- eða Sambandslögum“.
14p. 32014 R 0620: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 620/2014 frá 4. júní 2014 um tæknilega
framkvæmdarstaðla að því er varðar upplýsingaskipti milli lögbærra
yfirvalda í heima- og gistiaðildarríkjum samkvæmt tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (Stjtíð. ESB L 172,
12.6.2014, bls. 1).
14q. 32017 R 0461: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2017/461 frá 16. mars 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla
að því er varðar sameiginlegar málsmeðferðarreglur, eyðublöð og
sniðmát fyrir samráðsferli milli viðkomandi lögbærra yfirvalda
vegna fyrirhugaðrar yfirtöku á virkum eignarhlutum í lánastofnunum
eins og um getur í 24. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2013/36/ESB (Stjtíð. ESB L 72, 17.3.2017, bls. 57).“

7. Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 31bc (reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 648/2012):
„–

32017 R 0610: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/610 frá 20. desember 2016 (Stjtíð. ESB L 86, 31.3.2017, bls. 3),

–

32017 R 0979: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/979 frá 2. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 148, 10.6.2017, bls. 1).“

8. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 31bcan (framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2273):
„31bcao. 32016
D
0377:
Framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/377 frá 15. mars 2016 um
jafngildi milli regluramma Bandaríkja Ameríku um miðlæga
mótaðila sem hafa hlotið starfsleyfi frá og eru undir eftirliti
Commodity Futures Trading Commission og krafnanna í
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð.
ESB L 70, 16.3.2016, bls. 32).
31bcap. 32016
D
2269:
Framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2269 frá 15. desember
2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila á
Indlandi í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 38).
31bcaq. 32016
D
2274:
Framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2274 frá 15. desember
2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila á
Nýja-Sjálandi í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 54).
31bcar. 32016
D
2275:
Framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2275 frá 15. desember
2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í Japan
í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr.
648/2012 (Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 57).
31bcas. 32016
D
2276:
Framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2276 frá 15. desember
2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í
Brasilíu í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 61).
31bcat.

32016
D
2277:
Framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2277 frá 15. desember
2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í
alþjóðlegu fjármálamiðstöðinni í Dúbaí í samræmi við reglugerð

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L
342, 16.12.2016, bls. 65).
31bcau. 32016
D
2278:
Framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2278 frá 15. desember
2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila í
Sameinuðu arabísku furstadæmunum í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L
342, 16.12.2016, bls. 68).“
9. Eftirfarandi
er
bætt
við
lið
31bcj
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 153/2013):

(framseld

reglugerð

„, breytt með:
–

32016 R 0822: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2016/822 frá 21. apríl 2016 (Stjtíð. ESB L 137, 26.5.2016, bls. 1).“

10. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 31bcr (framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1178):
„31bcs. 32016 R 2251: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2016/2251 frá 4. október 2016 um viðbætur við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður,
miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar
tæknilega eftirlitsstaðla vegna áhættuvarna fyrir OTCafleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað
(Stjtíð. ESB L 340, 15.12.2016, bls. 9), sbr. leiðréttingar í Stjtíð.
ESB L 29, 3.2.2017, bls. 69.
–

32017 R 0323: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2017/323 frá 20. janúar 2017 (Stjtíð. L 49, 25.2.2017,
bls. 1).

Ákvæði framseldu reglugerðarinnar skulu, að því er samning
þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Í 35. gr. koma orðin „1. júlí 2017“ í stað orðanna „16. ágúst
2012“ að því er varðar EFTA-ríkin.
b) Í 36. gr. að því er varðar EFTA-ríkin:
i) Í a-lið 1. mgr. orðast „reglugerð þessari“ sem „ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2019 frá 29. mars
2019“,
ii) í b- og c-lið 1. mgr. koma orðin „einum mánuði eftir
gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 83/2019 frá 29. mars 2019“ í staðinn fyrir orðin „1.
september 2017“ og „1. september 2018“.

iii) í d-lið 1. mgr. orðast „1. september 2019“ með „einum
mánuði eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 83/2019 frá 29. mars 2019, eða frá 1.
september 2019, eftir því hvor dagsetningin er síðar“,
iv) a- og b-liður 2. mgr. orðast sem hér segir:
„a) 3 ár eftir gildistöku þessarar reglugerðar og engin
jafngild ákvörðun hefur verið samþykkt í samræmi við
2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 hvað
varðar 3. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar að því er
varðar þriðja land sem um ræðir gildir á EES-svæðinu,
b) síðari eftirfarandi dagsetning er engin jafngild ákvörðun
hefur verið samþykkt í samræmi við 2. mgr. 13. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 hvað varðar 3. mgr. 11.
gr. þeirrar reglugerðar að því er varðar þriðja land sem
um ræðir gildir á EES-svæðinu:
i) 4 mánuði eftir gildistöku ákvörðunar sameiginlegu
EES-nefndarinnar sem inniheldur ákvörðunina
samþykkta í samræmi við 2. mgr. 13. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 hvað varðar 3. mgr.
11. gr. þeirrar reglugerðar að því er varðar þriðja
land sem um ræðir,
ii) gildandi dagsetning sem ákvörðuð er samkvæmt 1.
mgr.“.
c) Í 37. gr., að því er varðar EFTA-ríkin:
i) b-liður 1. mgr. hljóðar sem hér segir:
„b) frá fimm mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2019 frá 29.
mars 2019“,
ii) í b-lið 2. mgr. orðast „gildistökudag beitingar ...“
„gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
sem inniheldur“,
iii) a- og b-liður í 3. mgr. orðast sem hér segir:
„a) 3 ár eftir gildistöku þessarar reglugerðar og engin
jafngild ákvörðun hefur verið samþykkt í samræmi við
2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 hvað
varðar 3. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar að því er
varðar þriðja land sem um ræðir gildir á EES-svæðinu,

b) síðari eftirfarandi dagsetning er engin jafngild ákvörðun
hefur verið samþykkt í samræmi við 2. mgr. 13. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 hvað varðar 3. mgr. 11.
gr. þeirrar reglugerðar að því er varðar þriðja land sem
um ræðir gildir á EES-svæðinu:
i) 4 mánuði eftir gildistöku ákvörðunar sameiginlegu
EES-nefndarinnar sem inniheldur ákvörðunina
samþykkta í samræmi við 2. mgr. 13. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 hvað varðar 3. mgr.
11. gr. þeirrar reglugerðar að því er varðar þriðja
land sem um ræðir,
ii) gildandi dagsetning sem ákvörðuð er samkvæmt 1.
mgr.“.
d) Í 2. mgr. 38. gr. að því er varðar EFTA-ríkin orðast „4. júlí
2017“ sem „6 mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2019 frá 29. mars
2019“.
e) Í a-lið 1. mgr. 39. gr. að því er varðar EFTA-ríkin orðast „mars,
apríl og maí 2016“ sem „mars, apríl og maí árið á undan
gildistökuári ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
83/2019 frá 29. mars 2019“.“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) nr. 524/2014, (ESB)
2016/822, (ESB) 2016/1608, (ESB) 2016/2251, sbr. leiðréttingar Stjtíð. ESB L
29, 3.2.2017, bls. 69, (ESB) 2017/323, (ESB) 2017/610, (ESB) 2017/979 og
(ESB) 2017/1230 og framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 620/2014, (ESB) nr.
1317/2014, (ESB) 2015/880, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015,
bls. 60, (ESB) 2015/2326, (ESB) 2016/892, (ESB) 2016/2227, (ESB)
2017/461, (ESB) 2017/954, (ESB) 2017/1443, (ESB) 2017/1486 og (ESB)
2018/634 og framkvæmdarákvarðana (ESB) 2016/377, (ESB) 2016/2269,
(ESB) 2016/2274, (ESB) 2016/2275, (ESB) 2016/2276, (ESB) 2016/2277 og
(ESB) 2016/2278, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi
ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019 frá 29. mars 2019 (27),
eftir því hvor dagsetningin er síðar.
() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
(27) Stjtíð. ESB L ...

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Claude Maerten
formaður.

