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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/545 

av 3. april 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for 

verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapir-

oppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning 

(EU) nr. 236/2012(1), særlig artikkel 25 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030(2) skal den beslutningen få anvendelse 

fra dagen etter at traktatene opphører å gjelde for og i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (heretter kalt «Det 

forente kongerike») i henhold til artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union, med mindre en utmeldingsavtale har 

trådt i kraft innen nevnte dato, eller toårsperioden nevnt i artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union er blitt 

forlenget. 

2) Den 22. mars 2019 vedtok Det europeiske råd beslutning (EU) 2019/476(3) om forlengelse av fristen i henhold til 

artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union etter avtale med Det forente kongerike. Følgelig vil det andre 

vilkåret for anvendelsen av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030, det vil si at toårsperioden omhandlet i artikkel 

50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske Union ikke er blitt forlenget, ikke bli oppfylt. 

3) Årsakene som ligger til grunn for gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030, er imidlertid de samme, uavhengig av en 

eventuell forlengelse av perioden nevnt i artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union. Ved en utmelding uten 

en avtale etter den forlengede perioden består særlig de potensielle risikoene for visse tjenester som ytes til Unionens 

aktører av verdipapirsentraler som allerede har fått tillatelse i Det forente kongerike, og som ikke kan erstattes på kort 

sikt. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 bør derfor få anvendelse dersom Det forente kongerike melder seg ut 

av Unionen uten en avtale. 

4) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 bør derfor endres. 

5) Denne beslutning bør tre i kraft så snart som mulig for å sikre at den får anvendelse dersom Det forente kongerike 

melder seg ut av Unionen uten en utmeldingsavtale etter utløpet av perioden nevnt i artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den 

europeiske union, som ble forlenget av Det europeiske råd 22. mars 2019. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 2 i gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2018/2030 skal tredje ledd lyde: 

«Denne beslutning får imidlertid ikke anvendelse dersom en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike Storbritannia 

og Nord-Irland i samsvar med artikkel 50 nr. 2 i traktaten om Den europeiske union har trådt i kraft innen datoen omhandlet i 

annet ledd i denne artikkel.» 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 95 av 4.4.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 271/2019 av 31. oktober 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 av 19. desember 2018 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for 

verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 (EUT L 325 av 20.12.2018, s. 47). 

(3) Det europeiske råds beslutning (EU) 2019/476 truffet etter avtale med Det forente kongerike 22. mars 2019 om forlengelse av perioden i 

henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU (EUT L 80 I av 22.3.2019, s. 1). 
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Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 3. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


