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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 103/2018 

frá 31. maí 2018 

um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna) 

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) 2017/949 

frá 2. júní 2017 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 að 

því er varðar samsetningu auðkenniskóðans fyrir nautgripi og um breytingu á reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2004 (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki 

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og 

tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. 

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Hluta 1.2. í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 141. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2004): 

„– 32017 R 0949: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/949 frá  

2. júní 2017 (Stjtíð. ESB L 143, 3.6.2017, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 153. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1843): 

„154. 32017 R 0949: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/949 frá  

2. júní 2017 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 

að því er varðar samsetningu auðkenniskóðans fyrir nautgripi og um breytingu á reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2004 (Stjtíð. ESB L 143, 3.6.2017, bls. 1). 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

Eftirfarandi verður bætt við töfluna í viðaukanum: 

Ísland IS 352  

Noregur NO 578 “ 

  

  

(1) Stjtíð. ESB L 143, 3.6.2017, bls. 1. 

2020/EES/71/01 
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2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/949, sem 

verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, 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 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 104/2018 

frá 31. maí 2018 

um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna) 

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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2173 

frá 20. nóvember 2017 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar að 

samþykkja varnaráætlun um útrýmingu á Aujeszkys-veiki í héraðinu Lombardia á Ítalíu (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er undanþegið löggjöf 

á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn. 

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

3) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki 

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

ríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í 

aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á 

því ekki að taka til Liechtenstein. 

4) I. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við 84. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/185/EB) í hluta 4.2 í  

I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 D 2173: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2173 frá 

20. nóvember 2017 (Stjtíð. ESB L 306, 22.11.2017, bls. 26).“ 

2. gr. 

Norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2017/2173, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 306, 22.11. 2017, bls. 26. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/71/02 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 105/2018 

frá 31. maí 2018  

um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna) 

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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1972 frá  

30. október 2017 um breytingu á I. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 999/2001 að því er varðar eftirlitsáætlun fyrir riðuveiki í hjartardýrum í Eistlandi, Finnlandi, 

Lettlandi, Litáen (Lietuva), Póllandi og Svíþjóð og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2007/182/EB (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2017/1972 fellir úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/182/ESB (2), 

sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn, og ber því að fella gerðina brott úr samningnum.  

3) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki 

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

ríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í 

aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á 

því ekki að taka til Liechtenstein. 

4) I. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða gerðar á I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001) í 

hluta 7.1: 

„– 32017 R 1972: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1972 frá 30. október 2017 

(Stjtíð. ESB L 281, 31.10.2017, bls. 14).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við aðlögunartexta 12. liðar (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 999/2001) í hluta 7.1: 

„J. Eftirfarandi er bætt við á eftir orðinu „Litháen“ í lið 1.1 í hluta III.A í A-kafla III. viðauka: 

„Noregur,“.“ 

3. Texti 46. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/182/EB) í hluta 7.2 fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1972, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 281, 31.10. 2017, bls. 14. 

(2) Stjtíð. ESB L 84, 24.3. 2007, bls. 373. 

2020/EES/71/03 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, 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 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 106/2018 

frá 31. maí 2018 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2018/128 

frá 25. janúar 2018 um að leiðrétta tilteknar tungumálaútgáfur af framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2015/504 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er 

varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað og 

skógrækt (1). 

2) II. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 40d (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/504) í II. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 R 0128: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/128 frá  

25. janúar 2018 (Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2018, bls. 16).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/128, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, 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 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 22, 26.1. 2018, bls. 16. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/71/04 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 107/2018 

frá 31. maí 2018 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/133 

frá 24. janúar 2018 um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir jurtaefni, 

fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir (1), sbr. leiðréttingar 

sem birtust í Stjtíð. ESB L 38, 10.2.2018, bls. 42. 

2) II. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við lið 15zl (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/911/EB) í XIII. kafla  

II. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32018 D 0133: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/133 frá  

24. janúar 2018 (Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2018, bls. 36), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB 

L 38, 10.2.2018, bls. 42.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2018/133, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. 

ESB L 38, 10.2.2018, bls. 42, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, 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 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 22, 26.1. 2018, bls. 36. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 108/2018 

frá 31. maí 2018 

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2017/2324 

frá 12. desember 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu glýfosati, í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og 

um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011 (1). 

2) II. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XV. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 540/2011): 

„– 32017 R 2324: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2324 frá 

12. desember 2017 (Stjtíð. ESB L 333, 15.12.2017, bls. 10).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 13zzzzzzzzk (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 2017/2091): 

„13zzzzzzzzl.  32017 R 2324: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2324 

frá 12. desember 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu glýfosati, í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu 

plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 333, 

15.12.2017, bls. 10).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2324, sem 

verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 333, 15.12. 2017, bls. 10. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 109/2018 

frá 31. maí 2018  

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 2017/214 frá 

30. nóvember 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 98/2013 að því 

er varðar að bæta áldufti í skrána yfir forefni sprengiefna í II. viðauka (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/215 frá 

30. nóvember 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 98/2013 að því 

er varðar að bæta sexvötnuðu magnesíumnítrati í skrána yfir forefni sprengiefna í II. viðauka (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar frá  

30. nóvember 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 98/2013 að því 

er varðar að bæta magnesíumdufti í skrána yfir forefni sprengiefna í II. viðauka (3). 

4) II. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða gerðar á II. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi er bætt við lið 12zzq (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 98/2013) í XV. 

kafla: 

„, breytt með: 

– 32017 R 0214: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/214 frá 

30. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2017, bls. 1), 

– 32017 R 0215: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/215 frá 

30. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2017, bls. 3), 

– 32017 R 0216: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/216 frá 

30. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2017, bls. 5).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við 6. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 98/2013) í XXIX. kafla: 

„, breytt með: 

– 32017 R 0214: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/214 frá 

30. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2017, bls. 1), 

– 32017 R 0215: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/215 frá 

30. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2017, bls. 3),  

  

(1) Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2017, bls. 3. 

(3) Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2017, bls. 5. 

2020/EES/71/07 
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– 32017 R 0216: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/216 frá 

30. nóvember 2016 (Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2017, bls. 5).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2017/214, (ESB) 2017/215 og (ESB) 2017/216, 

sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, 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 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 110/2018 

frá 31. maí 2018  

um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir,  

staðlar, prófanir og vottun) 

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) 

nr. 2018/773 frá 15. maí 2018 um hönnunar-, smíða- og nothæfiskröfur sem og prófunarstaðla  

fyrir búnað um borð í skipum og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/306 frá 

6. febrúar 2017 (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/773 fellir úr gildi framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/306, sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina 

brott úr samningnum. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi kemur í stað texta 3. liðar (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/306) í XXXII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„32018 R 0773: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/773 frá 15. maí 2018 um 

hönnunar-, smíða- og nothæfiskröfur sem og prófunarstaðla fyrir búnað um borð í skipum og um 

niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/306 frá 6. febrúar 2017 (Stjtíð. ESB L 133, 

30.5.2018, bls. 1).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/773, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, 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 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 133, 30.5.2018, bls. 1. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 111/2018 

frá 31. maí 2018 

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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/165 

frá 31. janúar 2018 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli 

vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. desember 2017 til 30. mars 2018 í samræmi 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði 

vátrygginga og endurtrygginga (1). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 1x (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1976) í IX. viðauka við EES-samninginn: 

„1y. 32018 R 0165: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/165 frá  

31. janúar 2018 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli 

vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. desember 2017 til 30. mars 2018 í samræmi 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði 

vátrygginga og endurtrygginga (Stjtíð. ESB L 31, 3.2.2018, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/165, sem 

verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, 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 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 31, 3.2.2018, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 112/2018 

frá 31. maí 2018 

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

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í EES-viðbæti nr. 33, 25.4.2019, bls. 1, og Stjtíð. 

ESB L 110, 25.4.2019, bls. 80. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 113/2018 

frá 31. maí 2018 

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

Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var birt í EES-viðbæti nr. 33, 25.4.2019, bls. 8, og Stjtíð. 

ESB L 110, 25.4.2019, bls. 87. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 114/2018 

frá 31. maí 2018 

um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi) 

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 tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1106 frá  

7. júlí 2016 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB um ökuskírteini (1). 

2) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 24f (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB) í XIII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„– 32016 L 1106: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1106 frá 7. júlí 2016 (Stjtíð. 

ESB L 183, 8.7.2016, bls. 59).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti tilskipunar (EB) 2016/1106, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, 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 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 183, 8.7.2016, bls. 59. 

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 115/2018 

frá 31. maí 2018 

um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi) 

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) 2017/837 

frá 17. maí 2017 um leiðréttingu á pólsku og sænsku útgáfunni af framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2015/1998 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd (1). 

2) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66he (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2015/1998) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0837: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/837 frá  

17. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 3).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/837, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, 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 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 3. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/71/13 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 116/2018 

frá 31. maí 2018 

um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi) 

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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/394 frá  

13. mars 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 um að fella brott flugrekstrarkröfur 

fyrir loftbelgi (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/395 frá  

13. mars 2018 um ítarlegar reglur um starfrækslu loftbelgja samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 216/2008 (2). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XIII. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66nf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012): 

„– 32018 R 0394: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/394 frá 13. mars 2018 

(Stjtíð. ESB L 71, 14.3.2018, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 66nj (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/340): 

„66nk. 32018 R 0395: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/395 frá 13. mars 2018 um 

ítarlegar reglur um starfrækslu loftbelgja samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 216/2008 (Stjtíð. L 71, 14.3. 2018, bls. 10.)“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) 2018/394 og (ESB) 2018/395, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 71, 14.3.2018, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 71, 14.3.2018, bls. 10. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/71/14 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 117/2018 

frá 31. maí 2018 

um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi) 

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) 2018/401 

frá 14. mars 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 139/2014 að því er varðar flokkun  

flugbrauta (1). 

2) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við lið 66nh (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 139/2014) í XIII. viðauka 

við EES-samninginn: 

„, breytt með: 

– 32018 R 0401: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/401 frá 14. mars 2018 (Stjtíð. 

ESB L 72, 15.3.2018, bls. 17).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2018/401, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, 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 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 72, 15.3.2018, bls. 17. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/71/15 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 118/2018 

frá 31. maí 2018 

um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi) 

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) 2017/835 

frá 12. maí 2017 um leiðréttingu á slóvensku og sænsku útgáfunni af framkvæmdarreglugerð (ESB) 

nr. 923/2012 um sameiginlegar flugreglur og rekstrarákvæði varðandi þjónustu og verklagsreglur fyrir 

flugleiðsögu og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1035/2011 og reglugerðum (EB) 

nr. 1265/2007, (EB) nr. 1794/2006, (EB) nr. 730/2006, (EB) nr. 1033/2006 og (ESB) nr. 255/2010 (1). 

2) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 66wk (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 923/2012) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„– 32017 R 0835: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/835 frá  

12. maí 2017 (Stjtíð. ESB L 124, 17.5.2017, bls. 35).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/835, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, 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 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 124, 17.5.2017, bls. 35. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/71/16 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 119/2018 

frá 31. maí 2018  

um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum  

utan marka fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 86. gr. og 

98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samstarf samningsaðila EES-samningsins var aukið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 208/2017 þannig að það tæki til þátttöku EFTA-ríkjanna í aðgerðum Sambandsins til 

undirbúnings rannsókna á sviði varnarmála sem eru fjármagnaðar á fjárlögum Sambandsins.  

2) EFTA-ríkin munu halda áfram þátttöku í starfsemi Sambandsins sem varðar fjárlagalið 02 04 77 

03: „Undirbúningur rannsókna á sviði varnarmála“ sem gert var ráð fyrir í almennum fjárlögum 

Sambandsins fyrir fjárhagsárið 2018. 

3) Því ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn svo hið aukna samstarf geti haldið áfram frá 

1. janúar 2018. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Í a-lið 13. mgr. 1. gr. bókunar 31 við EES-samninginn koma orðin „fjárhagsárin 2017 og 2018“ í stað 

orðanna „fjárhagsárið 2017“. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103 gr. EES-samningsins 

hefur farið fram (). 

Skal hún koma til framkvæmda frá 1. janúar 2018.  

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/71/17 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 120/2018 

frá 31. maí 2018 

um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum  

sviðum utan marka fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 86. gr. og 

98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að auka samstarf aðilanna að EES-samningnum svo það taki til aðgerða á vegum Sambandsins 

sem fjármagnaðar eru af almennum fjárlögum Sambandsins að því er varðar frjálsa för launþega, 

samræmingu almannatryggingakerfa og ráðstafanir vegna innflytjenda, m.a. innflytjenda frá þriðju 

löndum. 

2) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn til þess að þetta aukna samstarf geti 

hafist frá 1. janúar 2018. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Í stað orðanna „og 2017“ í 5. og 13. mgr. 5. gr. bókunar 31 við EES-samninginn koma orðin „, 2017 og 

2018“. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103 gr. EES-samningsins 

hefur farið fram (). 

Skal hún koma til framkvæmda frá 1. janúar 2018. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/71/18 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 121/2018 

frá 31. maí 2018 

um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum  

sviðum utan marka fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 86. gr. og 

98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að halda áfram samstarfi samningsaðilanna að EES-samningnum þannig að það taki til 

aðgerða á vegum Sambandsins, sem fjármagnaðar eru af almennum fjárlögum Sambandsins að því 

er varðar framkvæmd og uppbyggingu innri markaðarins fyrir fjármálaþjónustu. 

2) Af þessum sökum ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn til þess að þetta aukna samstarf geti 

hafist frá 1. janúar 2018. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Í stað orðanna „og 2017“ í 11. mgr. 7. gr. bókunar 31 við EES-samninginn koma orðin „, 2017 og 2018“. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103 gr. EES-samningsins 

hefur farið fram (). 

Skal hún koma til framkvæmda frá 1. janúar 2018. 

3. gr. 

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

Gjört í Brussel 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/71/19 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 122/2018 

frá 31. maí 2018 

um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn (afnám tæknilegra  

hindrana í viðskiptum með vín) 

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) 

2017/2281 frá 11. desember 2017 um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er 

úr þrúgum úr uppskeru ársins 2017 í tilteknum vínræktarhéruðum í Þýskalandi og í öllum 

vínræktarhéruðum í Danmörku, Hollandi (Niðurlandi) og Svíþjóð (1). 

2) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um vín. Ákvæði löggjafar um vín skulu ekki gilda að því er varðar 

Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun 

með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og kveðið er á um í 7. mgr. inngangsorða í 

bókun 47 við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

3) Bókun 47 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 15. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2147) í 1. viðauka við bókun 47 við EES-samninginn: 

„16. 32017 R 2281: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2281 frá 

11. desember 2017 um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr 

uppskeru ársins 2017 í tilteknum vínræktarhéruðum í Þýskalandi og í öllum vínræktarhéruðum í 

Danmörku, Hollandi (Niðurlandi) og Svíþjóð (Stjtíð. ESB L 328, 12.12.2017, bls. 17).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2281, sem 

verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram ().  

  

(1) Stjtíð. ESB L 328, 12.12. 2017, bls. 17. 

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

2020/EES/71/20 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 31. maí 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 
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Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar með stjórnskipulegum skilyrðum,  

sbr. 103. gr. EES-samningsins, sem hafa verið uppfyllt árið 2019,  

og tengdar ákvarðanir 

Frá því í mars árið 2000 hefur komið fram í neðanmálsgrein í ákvörðunum sameiginlegu EES-

nefndarinnar hvort gildistökudagur viðkomandi ákvörðunar sé háður því að einhver samningsaðilanna 

uppfylli stjórnskipuleg skilyrði. Tilkynnt var um stjórnskipuleg skilyrði að því er varðar þær ákvarðanir 

sem fara hér á eftir. Hlutaðeigandi samningsaðilar hafa nú tilkynnt öðrum samningsaðilum að 

málsmeðferð innanlands sé lokið. Gildistökudagur ákvarðananna er eins og fram kemur. Auk þess öðlast 

tilteknar ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar aðeins gildi þegar stjórnskipuleg skilyrði 

framangreindra ákvarðana hafa verið uppfyllt og eru þær einnig taldar upp hér á eftir. 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

195/2015 10.7.2015 Stjtíð. ESB L 8, 12.1.2017, bls. 32 

EES-viðbætir nr. 3, 12.1.2017,  

bls. 27 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- og 

rafeindabúnaðarúrgang (endursamin) 

1.4.2019 

93/2017 5.5.2017 Stjtíð. ESB L 36, 7.2.2019, bls. 44 

EES-viðbætir nr. 11, 7.2.2019,  

bls. 53 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 713/2009 frá 13. júlí 2009 um að koma á fót 

Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 714/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir 

aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir 

landamæri og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 1228/2003 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 715/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir 

aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas og um 

niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1775/2005 (3), 

sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 229, 1.9.2009,  

bls. 29, og Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 87 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 543/2013 frá 14. júní 2013 um afhendingu og 

birtingu gagna á raforkumörkuðum og um breytingu 

á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 714/2009 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB 

frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri 

markaðinn fyrir raforku og um niðurfellingu á 

tilskipun 2003/54/EB 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/73/EB 

frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri 

markaðinn fyrir jarðgas og um niðurfellingu á 

tilskipun 2003/55/EB 

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/685/ 

ESB frá 10. nóvember 2010 um breytingu á 

3. kafla I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 715/2009 um skilyrði fyrir aðgangi 

að flutningskerfum fyrir jarðgas 

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/490/ 

ESB frá 24. ágúst 2012 um breytingu á I. viðauka 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 715/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að flutnings-

kerfum fyrir jarðgas 

3.10.2019 

2020/EES/71/21 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

187/2017 22.9.2017 Stjtíð. ESB L 174, 27.6.2019,  

bls. 59 

EES-viðbætir nr. 52, 27.6.2019, 

bls. 70 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/2302 frá 25. nóvember 2015 um pakkaferðir 

og samtengda ferðatilhögun og um breytingu á 

reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2011/83/ESB og 

niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/314/EBE  

1.2.2020 

20/2018 9.2.2018 Stjtíð. ESB L 323, 12.12.2019,  

bls. 39 

EES-viðbætir nr. 98, 12.12.2019, 

bls. 36 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/14/ESB frá 21. maí 2013 um breytingu á 

tilskipun 2003/41/EB um starfsemi og eftirlit með 

stofnunum sem sjá um starfstengdan lífeyri, 

tilskipun 2009/65/EB um samræmingu á lögum og 

stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS) 

og tilskipun 2011/61/ESB um rekstraraðila 

sérhæfðra sjóða að því er varðar oftraust á 

lánshæfismöt 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/91/ESB frá 23. júlí 2014 um breytingu á 

tilskipun 2009/65/EB um samræmingu á lögum og 

stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS) 

að því er varðar störf vörsluaðila, starfskjarastefnu 

og viðurlög, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 52, 

27.2.2016, bls. 37 

1.1.2020 

21/2018 9.2.2018 Stjtíð. ESB L 323, 12.12.2019,  

bls. 41 

EES-viðbætir nr. 98, 12.12.2019, 

bls. 38 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB frá 15. maí 2014 sem kemur á 

ramma um endurreisn og skilameðferð lánastofnana 

og fjárfestingarfyrirtækja og um breytingu á 

tilskipun ráðsins 82/891/EBE og tilskipunum 

2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 

2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ESB, 

2012/30/ESB og 2013/36/ESB og reglugerðum 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 og 

(ESB) nr. 648/2012 

1.1.2020 

22/2018 9.2.2018 Stjtíð. ESB L 323, 12.12.2019, 

bls. 45 

EES-viðbætir nr. 98, 12.12.2019, 

bls. 41 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 910/2014 frá 23. júlí 2014 um rafræna 

auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn 

viðskipti á innri markaðinum og um niðurfellingu á 

tilskipun 1999/93/EB 

1.6.2019 

62/2018 23.3.2018 Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2020, bls. 50 

EES-viðbætir nr. 6, 30.1.2020,  

bls. 41 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/35 frá 10. október 2014 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á 

sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjald-

þolsáætlun II), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 307, 

25.11.2015, bls. 31 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/467 frá 30. september 2015 um 

breytingu á framseldri reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/35 að því er varðar 

útreikninginn á lögbundnum gjaldþolskröfum fyrir 

nokkra eignaflokka í eigu vátrygginga- og 

endurtryggingafélaga 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/2283 frá 22. ágúst 2016 um 

leiðréttingu á þýskri útgáfu framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2015/35 um viðbætur við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og 

rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endur-

trygginga (Gjaldþolsáætlun II) 

1.8.2019 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/669 frá 16. desember 2016 um 

leiðréttingu á búlgörsku, króatísku, tékknesku, 

eistnesku, frönsku, grísku, litáísku, maltnesku, 

rúmensku, slóvakísku og sænsku útgáfunni af 

framseldri reglugerð (ESB) 2015/35 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á 

sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjald-

þolsáætlun II) 

Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/460 frá 19. mars 2015 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

verklagsreglur um samþykki innra líkans í samræmi 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/461 frá 19. mars 2015 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

ferlið við að taka sameiginlega ákvörðun um 

umsókn til að nota innra líkan samstæðu í samræmi 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/462 frá 19. mars 2015 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

málsmeðferðarreglur við samþykki eftirlityfirvalda 

um að stofna félög með sérstakan tilgang, fyrir 

samstarf og upplýsingaskipti milli eftirlitsyfirvalda 

að því er varðar félög með sérstakan tilgang, sem og 

form og mát fyrir upplýsingar sem félög með 

sérstakan tilgang eiga að tilkynna um í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/498 frá 24. mars 2015 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

málsmeðferð við samþykki eftirlitsyfirvalda til að 

nota breytur sem eiga við tiltekið félag í samræmi 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/499 frá 24. mars 2015 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

málsmeðferðarreglur sem nota skal við veitingu 

samþykkis eftirlitsyfirvalda fyrir notkun stuðnings-

gjaldþolsliða í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/500 frá 24. mars 2015 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

málsmeðferðarreglur sem fylgja skal við samþykki 

eftirlitsyfirvalda á umsókn um aðlögun vegna 

samræmingar í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2011 frá 11. nóvember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

skrár yfir héraðsstjórnir og staðaryfirvöld, en fara 

skal með áhættuskuldbindingar þeirra sem áhættu-

skuldbindingar gagnvart ríkjum í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2012 frá 11. nóvember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

málsmeðferðarreglur sem fylgja skal við ákvarðanir 

um að fastsetja, reikna út og afnema viðbótar-

gjaldþolskröfur í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2013 frá 11. nóvember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

staðalfrávik í tengslum við sveiflujöfnun vegna 

heilsutrygginga í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2009/138/EB 

Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2014 frá 11. nóvember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

verklagsreglur og sniðmát fyrir framlagningu 

upplýsinga til eftirlitsaðila samstæðu og fyrir 

upplýsingaskipti milli eftirlitsyfirvalda í samræmi 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2015 frá 11. nóvember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla um verklag sem 

fylgja skal við mat á lánshæfismati utanaðkomandi 

aðila í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2016 frá 11. nóvember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

hlutabréfavísitölu sem notuð er vegna samhverfrar 

aðlögunar við útreikning gjaldþolskröfu með 

staðalreglu vegna hlutabréfaáhættu í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2017 frá 11. nóvember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

aðlöguðu stuðlana til að reikna út gjaldþolskröfu 

fyrir gjaldmiðlaáhættu vegna gjaldmiðla sem 

bundnir eru við evru í samræmi við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2450 frá 2. desember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

sniðmát fyrir gagnaskil til eftirlitsyfirvalda 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2451 frá 2. desember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

sniðmát og fyrirkomulag við birtingu eftirlits-

yfirvalda á sértækum upplýsingum í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2452 frá 2. desember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

verklag, framsetningu og sniðmát fyrir skýrslu um 

gjaldþol og fjárhagslega stöðu í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB 

 



Nr. 71/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.11.2020 

 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/165 frá 5. febrúar 2016 um 

tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátrygg-

ingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna skýrslugjafar 

með viðmiðunardagsetningar frá 1. janúar til  

30. mars 2016 í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2009/138/EB (Gjaldþolsáætlun II) 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/869 frá 27. maí 2016 um 

tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátrygg-

ingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna skýrslugjafar 

með viðmiðunardagsetningar frá 31. mars til  

29. júní 2016 í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og 

rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og 

endurtrygginga 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1376 frá 8. ágúst 2016 um 

tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátrygg-

ingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna skýrslugjafar 

með viðmiðunardagsetningar frá 30. júní til  

29. september 2016 í samræmi við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um 

stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og 

endurtrygginga 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1630 frá 9. september 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

málsmeðferðarreglur sem fylgja skal við beitingu á 

umbreytingarráðstöfuninni fyrir undireiningu 

hlutabréfaáhættu í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1800 frá 11. október 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

röðun lánshæfismats utanaðkomandi lánshæfismats-

stofnana á hlutlægan kvarða lánshæfisþrepa í 

samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1868 frá 20. október 2016 

um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdar-

reglugerð (ESB) 2015/2450 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát fyrir 

gagnaskil til eftirlitsyfirvalda samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1976 frá 10. nóvember 2016 

um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á 

vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna 

skýrslugjafar með viðmiðunardagsetningar frá  

30. september til 30. desember 2016 í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB 

um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga 

og endurtrygginga 

Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/1602 frá 5. júní 2015 um jafngildi 

gjaldþols- og varfærnireglna fyrir vátrygginga- og 

endurtryggingafélög sem í gildi eru í Sviss, byggt á 

2. mgr. 172. gr., 4. mgr. 227. gr. og 3. mgr. 260. gr. 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/2290 frá 12. júní 2015 um 

bráðabirgðajafngildi gjaldþolsreglna sem eru í gildi 

í Ástralíu, Bermúdaeyjum, Brasilíu, Kanada, 

Mexíkó og Bandaríkjunum og gilda um vátrygginga- 

og endurtryggingafélög með aðalskrifstofu í þessum 

löndum, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 328, 

12.12.2015, bls. 126 

Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/309 frá 26. nóvember 2015 um 

jafngildi eftirlitsfyrirkomulags fyrir vátrygginga- og 

endurtryggingafélög sem í gildi er á Bermúdaeyjum 

við fyrirkomulagið sem mælt er fyrir um í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB og um 

breytingu á framseldri ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/2290 

Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/310 frá 26. nóvember 2015 um 

jafngildi gjaldþolsreglna fyrir vátrygginga- og 

endurtryggingafélög sem í gildi eru í Japan við 

reglurnar sem mælt er fyrir um í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB 

 

63/2018 23.3.2018 Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2020, bls. 58 

EES-viðbætir nr. 6, 30.1.2020,  

bls. 49 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/438 frá 17. desember 2015 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/65/EB að því er varðar skyldur vörsluaðila 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1212 frá 25. júlí 2016 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

staðlaðar málsmeðferðir og form fyrir framlagningu 

upplýsinga í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2009/65/EB 

1.1.2020 

92/2018 27.4.2018 Stjtíð. ESB L 340, 15.10.2020, 

bls. 25  

EES-viðbætir nr. 66, 15.10.2020, 

bls. 32 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2010/78/ESB frá 24. nóvember 2010 um breytingu 

á tilskipunum 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 

2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 

2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 

2006/49/EB og 2009/65/EB að því er varðar 

valdsvið Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin), Evrópsku eftirlitsstofn-

unarinnar (Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóða-

eftirlitsstofnunin) og Evrópsku eftirlitsstofn-

unarinnar (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunin), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 170, 

30.6.2011, bls. 43, og Stjtíð. ESB L 54, 22.2.2014, 

bls. 23 

1.1.2020 

153/2018 6.7.2018 Verður birt Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/899 frá 17. maí 2017 um notkun tíðnisviðsins 

470-790 MHz í Sambandinu 

1.1.2020 

158/2018 6.7.2018 Verður birt Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/1128 frá 14. júní 2017 um flytjanleika 

efnisveituþjónustu á Netinu yfir landamæri á innri 

markaðnum, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 198, 

28.7.2017, bls. 42 

1.8.2019 

215/2018 26.10.2018 Verður birt Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/67/ESB frá 15. maí 2014 um framfylgd 

tilskipunar 96/71/EB um störf útsendra starfsmanna 

í tengslum við veitingu þjónustu og um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 um samvinnu á 

sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli upplýsingakerfisins 

fyrir innri markaðinn („reglugerðin um IM-

upplýsingakerfið“) 

1.1.2020 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

242/2018 5.12.2018 Verður birt Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/720 frá 29. apríl 2015 um breytingu á 

tilskipun 94/62/EB að því er varðar að draga úr 

notkun á þunnum burðarpokum úr plasti  

1.8.2019 

247/2018 5.12.2018 Verður birt Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/51/ESB frá 16. apríl 2014 um breytingu á 

tilskipunum 2003/71/EB og 2009/138/EB og 

reglugerðum (EB) nr. 1060/2009, (ESB)  

nr. 1094/2010 og (ESB) nr. 1095/2010 að því er 

varðar valdsvið Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar 

(Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlits-

stofnunin) og Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar 

(Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) 

1.8.2019 

249/2018 5.12.2018 Ekki birt í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins 

EES-viðbætir nr. 17, 28.2.2019, 

bls. 3 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því 

að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til 

fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi, um breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins ESB  

nr. 648/2012, og um niðurfellingu á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB og tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 2006/70/EB 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/1675 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/849 með því að auðkenna þriðju lönd með 

mikla áhættu með annmarka í stefnu 

1.8.2019 

250/2018 5.12.2018 Ekki birt í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins 

EES-viðbætir nr. 17, 28.2.2019, 

bls. 6 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/847 frá 20. maí 2015 um upplýsingar sem 

fylgja skulu við millifærslu fjármuna og 

niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 1781/2006 

1.8.2019 

251/2018 5.12.2018 Verður birt Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/105 frá 27. október 2017 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 

að því er varðar að bæta Eþíópíu á skrána um þriðju 

lönd með mikla áhættu í töfluna í I. lið í 

viðaukanum 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/212 frá 13. desember 2017 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2015/849, að því er varðar að  

bæta Srí Lanka, Trínidad og Tóbagó, og Túnis í 

töfluna í I. lið í viðaukanum 

1.8.2019 

252/2018 5.12.2018 Verður birt Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1467 frá 27. júlí 2018 um breytingu á 

framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/849 að því er varðar að bæta Pakistan í töfluna 

í I. lið í viðaukanum 

1.8.2019 

258/2018 5.12.2018 Verður birt Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/1794 frá 6. október 2015 um breytingu á 

tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 

2008/94/EB, 2009/38/EB og 2002/14/EB og 

tilskipunum ráðsins 98/59/EB og 2001/23/EB, um 

farmenn 

1.8.2019 

18/2019 8.2.2019 Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 31 

EES-viðbætir nr. 17, 28.2.2019, 

bls. 8 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt 

verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um 

verðbréfamiðstöðvar og um breytingu á tilskipunum 

98/26/EB og 2014/65/ESB og reglugerð (ESB)  

nr. 236/2012, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 349, 

21.12.2016, bls. 8 

1.1.2020 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

19/2019 8.2.2019 Stjtíð. ESB L 63, 16.7.2020, bls. 30 

EES-viðbætir nr. 48, 16.7.2020, 

bls. 34 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/911 frá 9. júní 2016 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar form 

og efni lýsinga á samningum um fjárstuðning innan 

samstæðu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2014/59/ESB sem kemur á ramma um 

endurreisn og skilameðferð lánastofnana og 

fjárfestingarfyrirtækja 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/1712 frá 7. júní 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB 

um að koma á ramma um endurreisn og 

skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem 

tilgreina lágmarksupplýsingar um fjárhagslega 

samninga sem ættu að vera í ítarlegu skránum og 

við hvaða aðstæður ætti að beita kröfunum 

1.1.2020 

20/2019 8.2.2019 Stjtíð. ESB L 63, 16.7.2020, bls. 32 

EES-viðbætir nr. 48, 16.7.2020, 

bls. 36 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/389 frá 11. nóvember 2016 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 909/2014 að því er varðar kennistærðir 

fyrir útreikning á fjársektum vegna uppgjörsbresta 

og starfsemi verðbréfamiðstöðva í gistiaðild-

arríkjum 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/390 frá 11. nóvember 2016 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 909/2014 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla um tilteknar varfærniskröfur fyrir 

verðbréfamiðstöðvar og tilnefndar lánastofnanir 

sem bjóða viðbótarbankaþjónustu, sbr. leiðréttingar 

í Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 35 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/391 frá 11. nóvember 2016 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 909/2014 um tæknilega eftirlitsstaðla sem 

tilgreina frekar efni tilkynninga um innra uppgjör, 

sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018,  

bls. 36 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/392 frá 11. nóvember 2016 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 909/2014 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla um starfsleyfi, eftirlitskröfur og 

rekstrarlegar kröfur fyrir verðbréfamiðstöðvar 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/393 frá 11. nóvember 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

sniðmát og málsmeðferðarreglur fyrir skýrslugjöf 

og sendingu upplýsinga um innri uppgjör í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 909/2014 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/394 frá 11. nóvember 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur vegna 

starfsleyfisveitingar, úttektar og mats á 

verðbréfamiðstöðvum, vegna samstarfs milli 

yfirvalda í heimaaðildarríki og gistiaðildarríki, 

vegna samráðs yfirvalda sem taka þátt í að veita 

leyfi fyrir viðbótarbankaþjónustu, vegna aðgangs í 

tengslum við verðbréfamiðstöðvar og að því er 

varðar snið skránna sem verðbréfamiðstöðvar skulu 

geyma í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 909/2014 

1.1.2020 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

21/2019 8.2.2019 Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2019, bls. 34 

EES-viðbætir nr. 17, 28.2.2019, 

bls. 11 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/751 frá 29. apríl 2015 um milligjöld fyrir 

kortatengdar greiðslur 

1.1.2020 

37/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, 

bls. 47 

EES-viðbætir nr. 57, 18.7.2019, 

bls. 10 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/397 frá 19. desember 2018 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar til 

hvaða dags mótaðilar geta beitt áhættustýringarferli 

sínu fyrir tiltekna OTC-afleiðusamninga sem 

miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað 

1.1.2020 

38/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, 

bls. 48 

EES-viðbætir nr. 57, 18.7.2019, 

bls. 11 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/2030 frá 19. desember 2018 

um ákvörðun á jafngildi regluramma sem gildir í 

takmarkaðan tíma um verðbréfamiðstöðvar í 

Sameinaða konungsríkinu Stóra-Bretlandi og 

Norður-Írlandi í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 

1.1.2020 

75/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 45 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020,  

bls. 52 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/1535 frá 9. september 2015 um tilhögun 

miðlunar upplýsinga um tæknireglugerðir og reglur 

um þjónustu í upplýsingasamfélaginu 

1.12.2019 

78/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 279, 31.10.2019, 

bls. 143 

EES-viðbætir nr. 88, 31.10.2019, 

bls. 1 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir 

fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð 

(ESB) nr. 648/2012, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB 

L 270, 15.10.2015, bls. 4, Stjtíð. ESB L 187, 

12.7.2016, bls. 30, og Stjtíð. ESB L 278, 

27.10.2017, bls. 54 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1033 frá 23. júní 2016 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 600/2014 um markaði fyrir 

fjármálagerninga, reglugerð (ESB) nr. 596/2014 um 

markaðssvik og reglugerð (ESB) nr. 909/2014 um 

bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og 

verðbréfamiðstöðvar 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir 

fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 

2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB, sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 188, 13.7.2016, bls. 28, 

Stjtíð. ESB L 273, 8.10.2016, bls. 35, og Stjtíð. 

ESB L 64, 10.3.2017, bls. 116 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1034 frá 23. júní 2016 um breytingu á 

tilskipun 2014/65/ESB um markaði fyrir 

fjármálagerninga 

3.12.2019 

79/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, 

bls. 170 

EES-viðbætir nr. 99, 12.12.2019, 

bls. 1 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur 

að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki 

og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012, 

sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 208, 2.8.2013,  

bls. 68, Stjtíð. ESB L 321, 30.11.2013, bls. 6, og 

Stjtíð. ESB L 20, 25.1.2017, bls. 2  

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/2395 frá 12. desember 2017 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

umbreytingarfyrirkomulag til að draga úr áhrifum á 

eiginfjárgrunn vegna innleiðingar IFRS-staðals 9 og 

fyrir meðhöndlun tiltekinna áhættuskuldbindinga 

opinberra aðila gefnum upp í heimagjaldmiðli 

aðildarríkis sem stórra áhættuskuldbindinga 

1.1.2020 



5.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 71/37 

 5
.1

1
.2

0
2
0

 
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. 7
1
/3

7
 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að 

starfsemi lánastofnana og varfærniseftirlit með 

lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um 

breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um 

niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 

2006/49/EB, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 208, 

2.8.2013, bls. 73, og Stjtíð. ESB L 20, 25.1.2017, 

bls. 1 

 

80/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 49 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020,  

bls. 59 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 241/2014 frá 7. janúar 2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna eiginfjárgrunns 

stofnana 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1151/2014 frá 4. júní 2014 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla um upplýsingarnar sem tilkynna á þegar 

staðfesturéttar og frelsi til að veita þjónustu er neytt 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/61 frá 10. október 2014 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 að því er varðar lausafjárþekjukröfu 

fyrir lánastofnanir 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/62 frá 10. október 2014 um breytingu 

á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 að því er varðar vogunarhlutfallið 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/488 frá 4. september 2014 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 241/2014 að því er varðar kröfur vegna 

eiginfjárgrunns fyrirtækja á grundvelli fasts 

kostnaðar 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/585 frá 18. desember 2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla um tilgreiningu á áhættutímabili 

tryggingarfjár 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 2015/850 frá 30. janúar 2015 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 241/2014 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna 

eiginfjárgrunns stofnana 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/923 frá 11. mars 2015 um breytingu á 

framseldri reglugerð (ESB) nr. 241/2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna eiginfjárgrunns 

stofnana 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/98 frá 16. október 2015 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla sem tilgreina almenn skilyrði fyrir starfsemi 

samstarfshópa eftirlitsaðila 

1.1.2020 



Nr. 71/38 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.11.2020 

 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/101 frá 26. október 2015 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla fyrir varfærið mat skv. 14. mgr. 105. gr., sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2016, bls. 17 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 680/2014 frá 16. apríl 2014 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

skýrslugjöf um eftirlit með stofnunum samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 710/2014 frá 23. júní 2014 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

skilyrði fyrir beitingu sameiginlega ákvörðunar-

ferlisins vegna varfærniskrafna er varða tilteknar 

stofnanir, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 926/2014 frá 27. ágúst 2014 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir 

tilkynningar varðandi neytingu staðfesturéttar og 

frelsis til að veita þjónustu samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/79 frá 18. desember 2014 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að 

því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlits-

yfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar kvaðir 

á eignum, samræmt líkan fyrir gagnapunkta og 

fullgildingarreglur 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/227 frá 9. janúar 2015 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að 

því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlits-

yfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/1278 frá 9. júlí 2015 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að 

því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlits-

yfirvalda að því er varðar leiðbeiningar, sniðmát og 

skilgreiningar, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 210, 

7.8.2015, bls. 38 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/99 frá 16. október 2015 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla til að ákvarða 

rekstrarhlutverk samstarfshópa eftirlitsaðila 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/100 frá 16. október 2015 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla þar sem sameig-

inlega ákvörðunarferlið er tilgreint með tilliti til 

umsóknar um sérstök varfærnisleyfi samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/313 frá 1. mars 2016 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 að því er varðar viðbótarbreytur vegna 

eftirlits fyrir skýrslugjöf um lausafjárstöðu 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/322 frá 10. febrúar 2016 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að 

því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlits-

yfirvalda um lausafjárþekjukröfuna, sbr. Leiðrétt-

ingar í Stjtíð. ESB L 95, 9.4.2016, bls. 17 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/428 frá 23. mars 2016 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að 

því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlits-

yfirvalda um skýrslugjöf um vogunarhlutfallið 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1702 frá 18. ágúst 2016 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 680/2014 að því er varðar sniðmát og 

leiðbeiningar 

 

81/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 54 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020,  

bls. 65 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 183/2014 frá 20. desember 2013 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er 

varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina 

útreikningana á sértækum og almennum 

leiðréttingum á útlánaáhættu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 342/2014 frá 21. janúar 2014 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2002/87/EB og reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla um beitingu útreikningsað-

ferðanna fyrir eiginfjárkröfur fjármálasamsteypa 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 523/2014 frá 12. mars 2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla til ákvörðunar á því hvað myndar 

nána samsvörun á milli virðis sértryggðs 

skuldabréfs stofnunar og virðis eigna stofnunarinnar 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 525/2014 frá 12. mars 2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 um tæknilega eftirlitsstaðla til 

skilgreiningar á markaði 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 526/2014 frá 12. mars 2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla til að ákvarða áætlað álag og 

takmörkuð smærri eignasöfn að því er varðar 

áhættu vegna leiðréttingar á útlánavirði 

1.1.2020 



Nr. 71/40 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.11.2020 

 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 527/2014 frá 12. mars 2014 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina flokka gerninga sem 

endurspegla með fullnægjandi hætti lánshæfisgæði 

stofnunar við áframhaldandi rekstrarhæfi og er 

viðeigandi að nota með tilliti til breytilegra 

starfskjara 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 528/2014 frá 12. mars 2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla vegna annarrar áhættu en deltastuð-

ulsáhættu í tengslum við valrétti í staðalaðferð 

markaðsáhættu, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB  

L 265, 5.9.2014, bls. 32. 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 529/2014 frá 12. mars 2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir mat á mikilvægi viðbóta og 

breytinga á innramatsaðferðinni og þróuðu 

mæliaðferðinni 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 530/2014 frá 12. mars 2014 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina frekar veigamiklar 

áhættuskuldbindingar og viðmiðunarmörk fyrir 

innri aðferðir vegna sértækrar áhættu í veltubók 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 604/2014 frá 4. mars 2014 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla að því er tekur til eigindlegra og 

viðeigandi megindlegra viðmiðana til að skilgreina 

flokka starfsfólks sem í starfi sínu hefur veruleg 

áhrif á áhættusnið stofnunar 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 625/2014 frá 13. mars 2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 með tæknilegum eftirlits-

stöðlum sem tilgreina kröfur fyrir fjárfestastofnanir, 

umsýslustofnanir, upphaflega lánveitendur og 

útgáfustofnanir að því er varðar áhættuskuld-

bindingar vegna yfirfærðrar útlánaáhættu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1152/2014 frá 4. júní 2014 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla til að tilgreina landfræðilega staðsetningu 

viðkomandi lánaáhættu til að reikna út hlutfall 

sveiflujöfnunarauka er varðar tilteknar stofnanir 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/942 frá 4. mars 2015 um breytingu á 

framseldri reglugerð (ESB) nr. 529/2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir mat á mikilvægi viðbóta og 

breytinga á innri aðferðum við útreikning á kröfum 

vegna eiginfjárgrunns vegna markaðsáhættu 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/1798 frá 2. júlí 2015 um leiðréttingu á 

framseldri reglugerð (ESB) nr. 625/2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 með tæknilegum eftirlits-

stöðlum sem tilgreina kröfur fyrir fjárfeststofnanir, 

umsýslustofnanir, upphaflega lánveitendur og 

útgáfustofnanir að því er varðar áhættuskuld-

bindingar vegna yfirfærðrar útlánaáhættu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/861 frá 18. febrúar 2016 um 

leiðréttingu á framseldri reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 528/2014 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla vegna annarrar áhættu en deltastuðulsáhættu í 

tengslum við valrétti í staðalaðferð markaðsáhættu 

og um leiðréttingu á framseldri reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 604/2014 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla að því er tekur til eigindlegra og 

viðeigandi megindlegra viðmiðana til að skilgreina 

flokka starfsfólks sem í starfi sínu hefur veruleg 

áhrif á áhættusnið stofnunar 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 1423/2013 frá 20. desember 

2013 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er 

varðar upplýsingagjöf um kröfur vegna eiginfjár-

grunns stofnana samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 591/2014 frá 3. júní 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 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 602/2014 frá 4. júní 2014 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla til að auðvelda 

samleitni eftirlitsaðferða að því er varðar 

framkvæmd viðbótaráhættuvoga samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 650/2014 frá 4. júní 2014 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið, 

uppbyggingu, innihaldslista og árlega birtingardag-

setningu upplýsinganna sem lögbær yfirvöld skulu 

birta í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB 

 

82/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 59 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020,  

bls. 71 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1014 frá 8. júní 2016 um breytingu á 

reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar 

undanþágur fyrir seljendur hrávöru 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1187/2014 frá 2. október 2014 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla til að ákvarða heildaráhættuskuld-

bindingu vegna viðskiptavinar eða hóps tengdra 

viðskiptavina að því er varðar viðskipti með 

undirliggjandi eignir 

1.1.2020 



Nr. 71/42 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.11.2020 

 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1222/2014 frá 8. október 2014 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla til nánari útskýringar á aðferða-

fræðinni við að greina kerfislega mikilvægar 

stofnanir á alþjóðavísu og til skilgreiningar á 

undirflokkum kerfislega mikilvægra stofnana á 

alþjóðavísu  

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/1555 frá 28. maí 2015 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla fyrir birtingu upplýsinga í tengslum við það 

hvort stofnanir fari að kröfunum um sveiflujöfn-

unarauka í samræmi við 440. gr. 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/1556 frá 11. júní 2015 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla fyrir bráðabirgðameðferð áhættuskuld-

bindinga vegna hlutabréfa samkvæmt innramatsað-

ferðinni  

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/709 frá 26. janúar 2016 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina skilyrði fyrir beitingu 

undanþága varðandi gjaldmiðla með takmarkanir á 

tiltækileika lausafjáreigna  

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/72 frá 23. september 2016 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina skilyrði fyrir heimild til 

að undanskilja gögn 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/180 frá 24. október 2016 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2013/36/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla fyrir viðmiðunarmatsstaðla eignasafns og 

málsmeðferðir við miðlun á mati 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/208 frá 31. október 2016 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir viðbótarútstreymi lausafjár sem 

samsvarar tryggingarþörfinni sem leiðir af áhrifum 

neikvæðra markaðsaðstæðna á afleiðuviðskipti 

stofnunar 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 945/2014 frá 4. september 2014 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

viðeigandi nægilega fjölbreyttar vísitölur 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 1030/2014 frá 29. september 2014 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

samræmt form og dagsetningu birtingar á 

tölugildum sem notuð eru til að greina kerfislega 

mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/233 frá 13. febrúar 2015 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

gjaldmiðla þar sem skilgreining seðlabanka á hæfi 

tryggingar í gjaldmiðlinum sem um ræðir, 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013, er afar þröng 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2197 frá 27. nóvember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

gjaldmiðla með sterka innbyrðis fylgni í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2015/2344 frá 15. desember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

gjaldmiðla með takmarkanir á tiltækileika 

lausafjáreigna í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/200 frá 15. febrúar 2016 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

upplýsingagjöf um vogunarhlutfall stofnana 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/818 frá 17. maí 2016 um 

breytingu á framkvæmdareglugerð (ESB)  

nr. 1030/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að 

því er varðar samræmt form og dagsetningu 

birtingar á tölugildum sem notuð eru til að greina 

kerfislega mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1646 frá 13. september 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

aðalvísitölur og viðurkenndar kauphallir í samræmi 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er varðar 

lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1799 frá 7. október 2016 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

vörpun lánshæfismata utanaðkomandi lánshæf-

ismatsfyrirtækja á útlánaáhættu í samræmi við 1. og 

3. mgr. 136. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1801 frá 11. október 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

vörpun lánshæfismata utanaðkomandi lánshæf-

ismatsstofnana á verðbréfum í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/2070 frá 14. september 2016 

um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir sniðmát, 

skilgreiningar og upplýsingatæknilausnir sem 

stofnanir eiga að nota við skýrslugjöf til Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunarinnar og lögbærra yfirvalda í 

samræmi við 2. mgr. 78. gr. tilskipunar Evrópu-

þingsins og ráðsins 2013/36/ESB 

 



Nr. 71/44 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.11.2020 

 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar frá 12. desember 2014 um jafngildi krafna 

tiltekinna þriðju landa og yfirráðasvæða um eftirlit 

og reglur að því er varðar meðhöndlun áhættuskuld-

bindinga samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/230 frá 17. febrúar 2016 um 

breytingu á framkvæmdarákvörðun 2014/908/ESB 

að því er varðar skrána yfir þriðju lönd og 

yfirráðasvæði þar sem kröfur um eftirlit og reglur 

eru taldar jafngildar að því er varðar meðhöndlun 

áhættuskuldbindinga samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/2358 frá 20. desember 2016 

um breytingu á framkvæmdarákvörðun 

2014/908/ESB að því er varðar skrána yfir þriðju 

lönd og yfirráðasvæði þar sem kröfur um eftirlit og 

reglur eru taldar jafngildar að því er varðar 

meðhöndlun áhættuskuldbindinga samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 

 

83/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 64 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020,  

bls. 77 

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 

Framseld 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 

Framseld 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 skilgrein-

ingar á undirflokkum kerfislega mikilvægra 

stofnana á alþjóðavísu 

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 OTC-

afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki 

stöðustofnað, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 29, 

3.2.2017, bls. 69 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/323 frá 20. janúar 2017 um 

leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 

2016/2251 um viðbætur við reglugerð Evrópu-

þingsins 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  

1.1.2020 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld 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 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/979 frá 2. mars 2017 um breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila 

og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar skrána yfir 

aðila sem njóta undanþágu 

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 eftirlits-

staðla sem tilgreina nánar aukalegu hlutlægu 

viðmiðanirnar fyrir beitingu ívilnandi útstreymis- 

eða innstreymishlutfalls lausafjár vegna ónotaðra 

lána eða lausafjárfyrirgreiðslu innan samstæðu eða 

stofnanaverndarkerfis 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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 Evrópu-

þingsins og ráðsins 2013/36/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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, sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 244, 19.9.2015, bls. 60 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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  

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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 

 



Nr. 71/46 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.11.2020 

 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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  

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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 eftirlits-

yfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/1486 frá 10. júlí 2017 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2016/2070 að því er varðar viðmiðunareignasöfn og 

leiðbeiningar fyrir skýrslugjöf 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (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 lánshæfis-

þrepunum sem sett eru fram í reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (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 Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (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 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (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 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 2016/2275 frá 15. desember 2016 

um jafngildi milli regluramma um miðlæga 

mótaðila í Japan í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 2016/2276 frá 15. desember 2016 

um jafngildi milli regluramma um miðlæga 

mótaðila í Brasilíu í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins nr. 648/2012 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (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 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (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 

 

84/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 235, 12.9.2019, bls. 5 

EES-viðbætir nr. 73, 12.9.2019, 

bls. 1 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta 

skal við útboð verðbréfa á almennum markaði eða 

þegar þau eru tekin til viðskipta og um niðurfellingu 

á tilskipun 2003/71/EB 

29.6.2019 

85/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 279, 31.10.2019, 

bls. 149 

EES-viðbætir nr. 88, 31.10.2019, 

bls. 7 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/2020 frá 26. maí 2016 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um viðmiðanir 

til að ákvarða hvort afleiður sem falla undir 

stöðustofnunarskylduna ættu að falla undir 

viðskiptaskuldbindinguna 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/2021 frá 2. júní 2016 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um aðgengi að 

því er varðar viðmiðanir 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/2022 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla um skráningarupplýsingar fyrirtækja í þriðja 

landi og framsetninguna á upplýsingum sem veita 

skal viðskiptavinum 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/565 frá 25. apríl 2016 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB að því er varðar skipulagskröfur og 

rekstrarskilyrði verðbréfafyrirtækja og hugtök sem 

skilgreind eru að því er varðar þá tilskipun 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/566 frá 18. maí 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

um markaði fyrir fjármálagerninga að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla fyrir hlutfall af ófram-

kvæmdum fyrirmælum um viðskipti í því skyni að 

koma í veg fyrir ótilhlýðileg viðskiptaskilyrði 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/567 frá 18. maí 2016 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 að því er varðar skilgreiningar, 

gagnsæi, samþjöppun eignasafns og eftirlits-

ráðstafanir hvað varðar vöruinngrip og stöður 

3.12.2019 



Nr. 71/48 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.11.2020 

 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/568 frá 24. maí 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir töku 

fjármálagerninga til viðskipta á skipulegum 

verðbréfamörkuðum 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/569 frá 24. maí 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir 

tímabundna niðurfellingu og afturköllun fjár-

málagerninga úr viðskiptum 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/570 frá 26. maí 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

um markaði fyrir fjármálagerninga að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla til að ákvarða um mikilvægi 

markaðar með tilliti til seljanleika í tengslum við 

tilkynningar um tímabundna stöðvun viðskipta 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/571 frá 2. júní 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um 

starfsleyfi, skipulagskröfur og birtingu færslna fyrir 

veitendur gagnaskýrsluþjónustu 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/572 frá 2. júní 2016 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla um tilgreiningu gagna fyrir og eftir viðskipti 

sem boðið er upp á og aðgreiningarstig gagna 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/573 frá 6. júní 2016 um um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um kröfur til 

að tryggja að samnýtingarþjónusta og fyrirkomulag 

gjaldtöku sé sanngjarnt og án mismununar 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/574 frá 7. júní 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir 

nákvæmnistig viðskiptaklukkna 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/575 frá 8. júní 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

um markaði fyrir fjármálagerninga að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla varðandi gögnin sem 

viðskiptastaðir eiga að birta um gæði framkvæmdar 

viðskipta 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/576 frá 8. júní 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir árlega 

útgáfu verðbréfafyrirtækja á upplýsingum um 

auðkenni viðskiptastaða og gæði viðskipta 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/577 frá 13. júní 2016 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um kerfi um 

hámarksmagn og tilhögun upplýsingamiðlunar að 

því er varðar gagnsæi og aðra útreikninga 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/578 frá 13. júní 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

um markaði fyrir fjármálagerninga að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina kröfurnar um 

viðskiptavaktarsamninga og viðskiptavaktarkerfi 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/579 frá 13. júní 2016 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um bein, 

veruleg og fyrirsjáanleg áhrif af afleiðusamningum 

innan Sambandsins og að koma í veg fyrir að reglur 

og skuldbindingar séu sniðgengnar 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/580 frá 24. júní 2016 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla til að halda utan um viðeigandi gögn að því 

er varðar fyrirmæli með fjármálagerninga 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/581 frá 24. júní 2016 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla um stöðustofnunaraðgang vegna við-

skiptavettvanga og miðlægra mótaðila 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/582 frá 29. júní 2016 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla sem tilgreina stöðustofnunarskyldu fyrir 

afleiður sem viðskipti eru með á skipulegum 

verðbréfamarkaði og tímaramma fyrir samþykkt 

stöðustofnunar 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/583 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um kröfur um 

gagnsæi fyrir viðskiptavettvanga og verðbréfa-

fyrirtæki er varðar skuldabréf, samsettar 

fjármálaafurðir, losunarheimildir og afleiður 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/584 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem 

tilgreina skipulagskröfur fyrir viðskiptavettvanga 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/585 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla fyrir gagnastaðla og -form fyrir tilvísun-

argögn um fjármálagerninga og tæknilegar 

ráðstafanir í tengslum við fyrirkomulag sem 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og 

lögbær yfirvöld gera 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/586 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um 

upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda í tengslum 

við samstarf við eftirlit, sannprófanir á staðnum og 

rannsóknir 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/587 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um kröfur um 

gagnsæi fyrir viðskiptavettvanga og verðbréfa-

fyrirtæki er varðar hlutabréf, heimildarskírteini, 

sjóði sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi, 

skírteini eða aðra svipaða fjármálagerninga og um 

þá skyldu að viðskipti með tiltekin hlutabréf skuli 

fara fram á viðskiptavettvangi eða hjá innmiðlara 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/588 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um kerfi 

verðskrefa fyrir hlutabréf, heimildarskírteini og 

sjóði sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/589 frá 19. júlí 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem 

tilgreina skipulagskröfur verðbréfafyrirtækja sem 

leggja stund á viðskipti með notkun algríms 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/590 frá 28. júlí 2016 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla um færsluskýrslur til lögbærra yfirvalda 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/591 frá 1. desember 2016 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla fyrir beitingu stöðutakmarkana á 

hrávöruafleiður 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/592 frá 1. desember 2016 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla um viðmiðanirnar til að sýna fram á hvenær 

starfsemi telst vera viðbót við aðalstarfsemi 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/1018 frá 29. júní 2016 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina 

upplýsingarnar sem verðbréfafyrirtæki, rekstr-

araðilar markaða og lánastofnanir eiga að tilkynna, 

sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 292, 10.11.2017, 

bls. 119 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/1799 frá 12. júní 2017 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 að því er varðar undanþágu frá 

gagnsæiskröfum fyrir og eftir viðskipti fyrir 

seðlabanka tiltekinna þriðju landa við framkvæmd 

stefnu þeirra í peningamálum, gjaldeyrismálum og 

fjármálastöðugleika 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/1943 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um 

upplýsingar og kröfur fyrir starfsleyfi verðbréfa-

fyrirtækja 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/1946 frá 11. júlí 2017 um viðbætur við 

tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB 

og 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla um tæmandi skrá yfir upplýsingar sem 

fyrirhugaðir yfirtökuaðilar láta fylgja með í 

tilkynningu um fyrirhugaða yfirtöku á virkum 

eignarhlut í verðbréfafyrirtæki 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/2154 frá 22. júní 2017 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla um stöðustofnunarskylduna 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/2194 frá 14. ágúst 2017 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga að 

því er varðar pakkafyrirmæli 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/2417 frá 17. nóvember 2017 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 600/2014 um markaði fyrir fjár-

málagerninga að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla um viðskiptaskuldbindingu vegna tiltekinna 

afleiðna 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/63 frá 26. september 2017 um 

breytingu á framseldri reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/571 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um 

starfsleyfi, skipulagskröfur og birtingu færslna fyrir 

veitendur gagnaskýrsluþjónustu 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/824 frá 25. maí 2016 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar efni 

og snið lýsingar á starfsemi markaðstorga 

fjármálagerninga og skipulegra viðskiptavettvanga 

og tilkynningu til Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunarinnar samkvæmt tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir 

fjármálagerninga 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/953 frá 6. júní 2017 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið 

og tímasetningu stöðutilkynninga verðbréfa-

fyrirtækja og rekstraraðila markaða sem starfrækja 

viðskiptavettvanga samkvæmt tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir 

fjármálagerninga 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/980 frá 7. júní 2017 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

stöðluð eyðublöð, sniðmát og málsmeðferðarreglur 

fyrir samstarf við eftirlitsstarfsemi, sannprófanir á 

vettvangi, rannsóknir og upplýsingaskipti milli 

eftirlitsyfirvalda í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

 



Nr. 71/52 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.11.2020 

 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/981 frá 7. júní 2017 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

stöðluð eyðublöð, snið og verklagsreglur fyrir 

samráð við önnur lögbær yfirvöld áður en 

starfsleyfi er veitt í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/988 frá 6. júní 2017 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

stöðluð eyðublöð, sniðmát og málsmeðferðir fyrir 

samstarfsfyrirkomulag að því er snertir 

viðskiptavettvang með starfsemi í gistiaðildarríki 

sem er verulega mikilvæg 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/1005 frá 15. júní 2017 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið 

og tímasetningar fyrir boðskipti og birtingar um 

tímabundna niðurfellingu og afturköllun 

fjármálagerninga samkvæmt tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir 

fjármálagerninga 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/1093 frá 20. júní 2017 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið 

stöðutilkynninga fjárfestingarfyrirtækja og 

markaðsaðila 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/1111 frá 22. júní 2017 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

staðlaðar málsmeðferðir og form fyrir framlagningu 

upplýsinga í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2014/65/EB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/1944 frá 13. júní 2017 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

stöðluð eyðublöð, sniðmát og málsmeðferðir fyrir 

samráðsferli milli viðkomandi lögbærra yfirvalda í 

tengslum við tilkynningu um fyrirhugaða yfirtöku á 

virkum eignarhlut í fjárfestingarfyrirtæki í samræmi 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2004/39/EB og 2014/65/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/1945 frá 19. júní 2017 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

tilkynningar frá og til fjárfestingarfyrirtækja, sem 

sækja um eða eru viðurkennd, samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/2382 frá 14. desember 2017 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur vegna 

sendingar upplýsinga í samræmi við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB, sbr. 

leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 33, 7.2.2018, bls. 5 

Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/593 frá 7. apríl 2016 um viðbætur við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

að því er varðar að vernda fjármálagerninga og 

fjármuni í eigu viðskiptavina, skuldbindingar vegna 

vörustýringar og reglurnar sem gilda um veitingu 

eða móttöku gjalda, þóknana eða hvers konar 

peningalegs eða ópeningalegs ávinnings 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/2238 frá 5. desember 2017 

um jafngildi laga- og eftirlitsramma fyrir tilnefnda 

samningsmarkaði og vettvanga fyrir skiptasamninga 

í Bandaríkjunum í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/2318 frá 13. desember 2017 

um jafngildi laga- og eftirlitsramma Ástralíu fyrir 

fjármálamarkaði í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/2319 frá 13. desember 2017 

um jafngildi laga- og eftirlitsramma fyrir 

viðurkennda verðbréfamarkaði á sérstjórnarsvæði 

Hong Kong í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/2320 frá 13. desember 2017 

um jafngildi laga- og eftirlitsramma Bandaríkjanna 

fyrir innlenda verðbréfamarkaði og óhefðbundin 

viðskiptakerfi í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/2441 frá 21. desember 2017 

um jafngildi laga- og eftirlitsramma sem gildir um 

kauphallir í Sviss í samræmi við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

 

98/2019 29.3.2019 Stjtíð. ESB L 210, 2.7.2020, bls. 84 

EES-viðbætir nr. 44, 2.7.2020,  

bls. 101 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/759 frá 29. apríl 2015 um breytingu á 

reglugerð (EB) nr. 223/2009 um evrópskrar 

hagskýrslur 

1.11.2019 

100/2019 11.4.2019 Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, 

bls. 55 

EES-viðbætir nr. 57, 18.7.2019, 

bls. 22 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/462 frá 30. janúar 2019 um breytingu 

á framseldri reglugerð (ESB) 2017/1799 að því er 

varðar undanþágu Englandsbanka frá kröfunum um 

gagnsæi fyrir og eftir viðskipti sem settar eru fram í 

reglugerð (ESB) nr. 600/2014 

3.12.2019 

104/2019 11.4.2019 Stjtíð. ESB L 192, 18.7.2019, 

bls. 59 

EES-viðbætir nr. 57, 18.7.2019, 

bls. 26 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/564 frá 28. mars 2019 um breytingu á 

framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 648/2012 að því er varðar til hvaða dags 

mótaðilar geta beitt áhættustýringarferli sínu fyrir 

tiltekna OTC-afleiðusamninga sem miðlægur 

mótaðili hefur ekki stöðustofnað 

1.1.2020 

187/2019 10.7.2019 Verður birt Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/778 frá 2. febrúar 2016 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB að því er það varðar við hvaða 

aðstæður og með hvaða skilyrðum hægt er að fresta 

greiðslu á óreglulegum eftiráframlögum að hluta til 

eða að öllu leyti, og um viðmiðanir til að ákvarða 

starfsemi, þjónustu og rekstur að því er varðar 

nauðsynlega starfsþætti, og til að ákvarða 

viðskiptasvið og tengda þjónustu varðandi 

kjarnaviðskiptasvið 

1.1.2020 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/1401 frá 23. maí 2016 um viðbætur 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB um að koma á ramma um endurreisn 

og skilameðferð lánastofnana og fjárfestingar-

fyrirtækja að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

fyrir aðferðafræði og meginreglur um verðmat á 

skuldbindingum sem myndast vegna afleiðna 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/867 frá 7. febrúar 2017 um flokka 

fyrirkomulags sem vernda skal við hlutaframsal 

eigna skv. 76. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/59/ESB 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/344 frá 14. nóvember 2017 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla þar sem tilgreindar eru viðmiðanir sem varða 

aðferðafræðina við að meta mismunandi 

meðhöndlun í skilameðferð 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/345 frá 14. nóvember 2017 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits-

staðla þar sem tilgreindar eru viðmiðanir sem varða 

aðferðafræðina við að meta virði eigna og skulda 

stofnana eða eininga 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/308 frá 1. mars 2018 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er 

varðar form, sniðmát og skilgreiningar vegna 

auðkenningar og sendingar upplýsinga af hálfu 

skilavalda í þeim tilgangi að upplýsa Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunina um lágmarkskröfu um 

eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar 

 

190/2019 10.7.2019 Stjtíð. ESB L 235, 12.9.2019, bls. 9 

EES-viðbætir nr. 73, 12.9.2019, 

bls. 5 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1011 frá 8. júní 2016 um vísitölur sem 

notaðar eru sem viðmiðanir í fjármálagerningum og 

fjárhagslegum samningum eða til að mæla árangur 

fjárfestingarsjóða og um breytingu á tilskipunum 

2008/48/EB og 2014/17/ESB og reglugerð (ESB) 

nr. 596/2014 

18.12.2019 

200/2019 10.7.2019 Verður birt Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/1132 frá 14. júní 2017 um tiltekna þætti 

félagaréttar (kerfisbinding) 

1.2.2020 

238/2019 27.9.2019 Verður birt Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/64 frá 29. september 2017 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/1011 að því er það varðar að tilgreina 

hvernig beita á viðmiðununum í iii. lið c-liðar  

1. mgr. 20. gr. til að meta hvort tilteknir atburðir 

myndu leiða til verulegra og neikvæðra áhrifa á 

heildarvirkni markaðar, fjármálastöðugleika, 

neytendur, raunhagkerfið eða fjármögnun heimila 

og fyrirtækja í einu eða fleiri aðildarríkjum 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/65 frá 29. september 2017 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/1011 sem tilgreina tæknilega þætti 

skilgreininganna sem mælt er fyrir um í 1. mgr.  

3. gr. reglugerðarinnar 

18.12.2019 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/66 frá 29. september 2017 um 

viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/1011 sem tilgreina hvernig nafnverð 

annarra fjármálagerninga en afleiða, grundvallar-

fjárhæð afleiða og verðmæti hreinnar eignar 

fjárfestingarsjóða skuli metið 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/67 frá 3. október 2017 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1011 að því er það varðar að koma á 

skilyrðum til að meta áhrif þess að gildandi 

viðmiðanir verði aflagðar eða þeim breytt 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1637 frá 13. júlí 2018 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

fyrir verklagsreglur og einkenni eftirlitsstarfsemi 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1638 frá 13. júlí 2018 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

sem tilgreina nánar hvernig tryggja eigi að 

ílagsgögn séu viðeigandi og sannreynanleg, og innri 

eftirlits- og sannprófunarferlar þess sem leggur þau 

fram sem stjórnandi mjög mikilvægrar viðmiðunar 

verður að tryggja að séu til staðar ef ílagsgögn 

koma frá framlínudeild  

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1639 frá 13. júlí 2018 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

sem tilgreina nánar þætti hátternisreglna sem 

stjórnendur viðmiðana sem byggjast á ílagsgögnum 

frá aðilum sem leggja fram gögn eiga að þróa 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1640 frá 13. júlí 2018 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

sem tilgreina nánar kröfur um stjórnunarhætti og 

eftirlit aðila sem leggja fram gögn og eru undir 

eftirliti 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1641 frá 13. júlí 2018 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

sem tilgreina nánar upplýsingarnar sem stjórnandi 

mikilvægra viðmiðana skal legga fram um 

aðferðafræðina sem notuð er til að ákvarða 

viðmiðunina, innri endurskoðun og samþykki 

aðferðafræðinnar og aðferðirnar fyrir verulegar 

breytingar á aðferðafræðinni 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1642 frá 13. júlí 2018 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

sem tilgreina nánar viðmiðanir sem lögbær yfirvöld 

skulu taka tillit til við mat á því hvort stjórnendur 

mikilvægra viðmiðana eigi að beita tilteknum 

kröfum 

 



Nr. 71/56 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.11.2020 

 

Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1643 frá 13. júlí 2018 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

sem tilgreina nánar inntak yfirlýsingar um viðmiðun 

sem stjórnandi viðmiðunar skal birta, ásamt 

tilvikum þar sem uppfærslu er krafist 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1644 frá 13. júlí 2018 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

sem ákvarða lágmarksinnihald samstarfsfyrir-

komulags milli lögbærra yfirvalda þriðju landa þar 

sem lagarammi og eftirlitsvenjur hafa verið 

viðurkenndar sem jafngildar 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1645 frá 13. júlí 2018 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

fyrir form og inntak umsóknar um viðurkenningu til 

lögbærra yfirvalda tilvísunaraðildarríkis og fyrir 

framsetningu upplýsinga í tilkynningunni til 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar 

(ESMA) 

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/1646 frá 13. júlí 2018 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/1011 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

fyrir upplýsingarnar sem á að leggja fram við 

umsókn um leyfi og við umsókn um skráningu 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2016/1368 frá 11. ágúst 2016 um 

að taka saman skrá yfir mjög mikilvægar 

viðmiðanir sem notaðar eru á fjármálamörkuðum 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/1011 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/1147 frá 28. júní 2017 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2016/1368 um að taka saman skrá yfir mjög 

mikilvægar viðmiðanir sem notaðar eru á 

fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/2446 frá 19. desember 2017 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2016/1368 um að taka saman skrá yfir mjög 

mikilvægar viðmiðanir sem notaðar eru á 

fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/1105 frá 8. ágúst 2018 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

málsmeðferðarreglur og eyðublöð fyrir tilhögun 

upplýsingamiðlunar lögbærra yfirvalda til Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
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Nr. ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Prentsögn Lagagerðir sem felldar eru inn í samninginn Gildistökudagur 

   Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/1106 frá 8. ágúst 2018 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

sniðmát fyrir samræmisyfirlýsingu sem stjórnendur 

mikilvægra viðmiðana og viðmiðana sem ekki eru 

mikilvægar eiga að birta og viðhalda í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 2016/1011 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2018/1557 frá 17. október 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2016/1368 um að taka saman skrá yfir mjög 

mikilvægar viðmiðanir sem notaðar eru á 

fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011  

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/482 frá 22. mars 2019 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2016/1368 um að taka saman 

skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir sem notaðar 

eru á fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 

 

261/2019 25.10.2019 Verður birt Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2018/72 frá 4. október 2017 um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/751 um milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um að 

koma á kröfunum sem greiðslukortakerfi og 

vinnslueiningar skulu uppfylla til að tryggja 

beitingu óháðra krafna með tilliti til reikningshalds, 

skipulags og ákvarðanatökuferlis 

1.1.2020 

271/2019 31.10.2019 Verður birt Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2019/545 frá 3. apríl 2019 um 

breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 

2018/2030 um ákvörðun á jafngildi regluramma 

sem gildir í takmarkaðan tíma um verðbréfamið-

stöðvar í Sameinaða konungsríkinu Stóra-Bretlandi 

og Norður-Írlandi í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 

1.1.2020 
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