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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 78/2019 

frá 29. mars 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn 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 

(1), 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. 

2) Fella ber inn í EES-samninginn 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 verð-

bréfauppgjör í Evrópusambandinu og verðbréfamiðstöðvar (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn 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 (3), 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. 

4) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1034 frá  

23. júní 2016 um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga (4). 

5) Tilskipun 2014/65/ESB fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB (5), sem 

hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

6) Í reglugerð (ESB) nr. 600/2014 eru tilgreind tilvik þar sem Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni 

(EBA) og Evrópsku  verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni (ESMA) er heimilt að banna tímabundið 

eða takmarka tiltekna fjármálastarfsemi og þar er mælt fyrir um skilyrðin fyrir því, í samræmi við 

5. mgr. 9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 (6) og reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (7), í þeirri röð. Að því er varðar EES-samninginn mun 

Eftirlitsstofnun EFTA fara með þær valdheimildir hvað EFTA-ríkjunum viðvíkur, í samræmi við 

liði 31g og  31i í IX. viðauka við EES-samninginn. Slíkar ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA verða 

byggðar á drögum frá EBA og ESMA, eftir því sem við á, svo tryggja megi að sérþekking EBA og 

ESMA sé hluti af ferlinu og að samræmi sé milli hinna tveggja stoða EES. Þannig varðveitast 

lykilþættir þess hagræðis sem felst í eftirliti af hálfu einnar stofnunar.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84. 

(2) Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2016, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349. 

(4) Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2016, bls. 8. 

(5) Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1. 

(6) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12. 

(7) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84. 

2019/EES/88/01 
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7) Það er sameiginlegur skilningur samningsaðilanna að með þessari ákvörðun sé hrint í framkvæmd 

samkomulagi, sem endurspeglaðist í niðurstöðum (8) fjármála- og efnahagsráðherra ESB og EFTA-

ríkjanna sem eiga aðild að EES, 14. október 2014, að því er varðar upptöku reglugerða ESB um 

evrópsk eftirlitsyfirvöld í EES-samninginn. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi texta er bætt við lið 13b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/92/EB): 

„, breytt með: 

– 32014 L 0065: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 (Stjtíð. 

ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349), sbr. leiðréttingar sem birtust 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.“ 

2. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 31ba (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB): 

„32014 L 0065: 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 (Stjtíð. ESB 

L 173, 12.6.2014, bls. 349), sbr. leiðréttingar sem birtust 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, breytt með: 

– 32016 L 1034: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1034 frá 23. júní 2016 

(Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2019, bls. 8). 

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

a)  Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og nema kveðið sé á um annað í þessum 

samningi, ber að skilja hugtökin „aðildarríki/n“ og „lögbær yfirvöld“ þannig að þau taki til 

EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra til viðbótar við merkingu þeirra í tilskipuninni, í 

þeirri röð. 

b)  Skilja ber tilvísanir til aðila að seðlabankakerfi Evrópu þannig að þær taki til seðlabanka EFTA-

ríkjanna, til viðbótar við merkingu þeirra í tilskipuninni. 

c)  Vísanir í aðrar gerðir í tilskipuninni teljast eiga við, að því marki og á þann hátt sem þær gerðir 

hafa verið felldar inn í samninginn. 

d)  Í 2. mgr. 3. gr. orðast „2. júlí 2014“, að því er varðar EFTA-ríkin, sem „gildistökudag ákvörðunar 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 frá 29. mars 2019“ og í stað orðanna „3. júlí 2019“ 

koma orðin „næstu fimm ár“. 

e)  Í 11. mgr. 16. gr. orðast „2. júlí 2014“, að því er varðar EFTA-ríkin, sem „gildistökudag ákvörðu-

nar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 frá 29. mars 2019“. 

f)  Í 2. mgr. 41. gr. kemur „innan EES“ í stað orðsins „Sambandsins“. 

g)  Í 57. gr.: 

i)  Í annarri undirgrein 5. mgr. kemur „ESMA eða, eftir því sem við á, Eftirlitsstofnun EFTA, 

grípa til aðgerða“, í stað orðanna „hún grípa til aðgerða“. 

ii)  í 6. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðinu 

„ESMA“ [Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin].  

  

(8)  Niðurstöður ráðsins um fund fjármála- og efnahagsráðherra ESB og EFTA-ríkjanna, sem eiga aðild að EES, 

14178/1/14 endursk. 1. 
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h)  Í f- og g-lið 6. mgr. 70. gr. orðast „2. júlí 2014“ sem „á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu 

EES-nefndarinnar nr. 78/2019 frá 29. mars 2019“ að því er varðar EFTA-ríkin. 

i)  Í 79. gr.: 

i)  í annarri undirgrein 1. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt 

við á eftir orðinu „ESMA“, 

ii)  í fimmtu undirgrein 1. mgr. er orðunum „, Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum 

„framkvæmdastjórnina, ESMA“. 

j)  Í 5. mgr. 81. gr., 2. mgr. 82. gr. og 1. mgr. 87. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir 

því sem við á“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“. 

k)  Í 86. gr. kemur „ESMA. ESMA eða, eftir því sem við á, Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað „Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, sem“. 

l)  Í 1. mgr. 95. gr. koma orðin „gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 78/2019 frá 29. mars 2019“ í stað orðanna „3. janúar 2018“, að því er varðar EFTA-ríkin.“ 

3. Í stað texta liðar 31baa (fellur brott) kemur eftirfarandi: 

„32014 R 0600: 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 (Stjtíð. ESB L 173, 

12.6.2014, bls. 84), 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, breytt með: 

– 32016 R 1033: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1033 frá 23. júní 2016 

(Stjtíð. ESB L 175 30.6.2016, bls. 1). 

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

a)  Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og sé ekki kveðið á um annað í samningi 

þessum, ber að skilja hugtökin „aðildarríki(n)“ og „lögbær yfirvöld“ þannig að þau taki, til 

viðbótar við merkingu þeirra í reglugerðinni, til EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra, í 

þeirri röð. 

b)  Skilja ber tilvísanir til aðila að seðlabankakerfi Evrópu þannig að þær taki til seðlabanka EFTA-

ríkjanna, til viðbótar við merkingu þeirra í reglugerðinni. 

c)  Evrópska bankaeftirlitið (EBA) eða Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA), eftir 

því sem við á, og Eftirlitsstofnun EFTA skulu, nema kveðið sé á um annað í samningi þessum, 

starfa saman, skiptast á upplýsingum og hafa samráð að því er varðar þessa reglugerð, einkum 

áður en þær grípa til aðgerða. 

d)  Vísanir í aðrar gerðir í reglugerðinni teljast gildar að svo miklu leyti og í þeirri mynd sem slíkar 

gerðir hafa verið felldar inn í samninginn. 

e)  Tilvísanir í valdheimildir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skv. 19. gr. reglu-

gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010, ber að skilja sem tilvísanir í vald-

heimildir Eftirlitsstofnunar EFTA að því er varðar EFTA-ríkin í málum sem kveðið er á um í, og 

í samræmi við, lið 31i í þessum viðauka. 

f)  Í e-lið 1. mgr. 1. gr.: 

i)  að því er varðar EFTA-ríkin koma orðin „lögbærra yfirvalda og  Eftirlitsstofnunar EFTA“ í 

stað orðanna „lögbærra yfirvalda, Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og 

Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar “, 

ii)  orðunum „eða Eftirlitsstofnunar EFTA, eftir því sem við á, að því er varðar EFTA-ríkin“ er 

bætt við á eftir orðunum „vald Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“.  
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g)  Í 4. gr.: 

i)  í 4. mgr. er orðunum „og Eftirlitsstofnunar EFTA“ bætt við á eftir orðunum „framkvæmda-

stjórnarinnar“, 

ii)  Í 7. mgr. er orðunum „eða, að því er varðar undanþágur sem lögbær stjórnvöld EFTA-

ríkjanna hafa veitt, fyrir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/ 

2019 frá 29. mars 2019“ bætt við eftir orðunum „3. janúar 2018“. 

h)  Í 1. mgr. 7. gr., 2. mgr. 9. gr., 1. mgr. 11. gr. og 1. mgr. 19. gr. er orðunum „og Eftirlitsstofnun 

EFTA“ bætt við á eftir orðinu  „framkvæmdastjórnin“. 

i)  Í 5. mgr. 36. gr.: 

i)  í fyrsta og öðrum málslið, að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í 

stað „ESMA“, 

ii)  orðunum “og skulu koma fram í skránni allar tilkynningar sem Eftirlitsstofnun EFTA hefur 

fengið“ er bætt við á eftir orðunum „ESMA skal birta skrá yfir allar tilkynningar sem hún 

fær“. 

j)  Í 2. mgr. 37. gr.: 

i)  að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „gildistökudag  ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 78/2019 frá 29. mars 2019“ í stað orðanna „3. janúar 2018“, 

ii)  orðin „53. og 54. gr. EES-samningsins“ koma í stað orðanna „101. og 102. gr. sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins“. 

k)  Í 40. gr.: 

i)  í 1. til 4. mgr. og 6. og 7. mgr. hljóðar „ESMA“ sem „Eftirlitsstofnun EFTA“ að því er 

varðar EFTA-ríkin, 

ii)  í 2. mgr. koma orðin „EES-samningnum“ í stað orðanna „lögum Sambandsins“, 

iii)  í 3. mgr. koma orðin „að höfðu samráði ESMA við opinbera aðila“ í stað orðanna „að höfðu 

samráði við opinbera aðila“, 

iv)  í 3. mgr. koma orðin „án þess að ESMA gefi út álitið“ í stað orðanna „án þess að gefa út 

álitið“, 

v)  í 5. mgr. koma orðin „hverja ákvörðun sína um aðgerðir“ í stað orðanna „allar ákvarðanir 

um aðgerðir “. 

vi)  í 5. mgr. koma orðin  „. Eftirlitsstofnun EFTA skal birta á vefsetri sínu tilkynningu um 

hverja ákvörðun sína um aðgerðir sem gripið verður til samkvæmt þessari grein. Tilvísun 

um tilkynningu Eftirlitsstofnunar EFTA skal birt á vefsetri Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunarinnar“ er bætt við á eftir orðunum „þessari grein“. 

l)  Í 41. gr.: 

i)  í 1. til 4. mgr. og 6. og 7. mgr. hljóðar „ESMA“ sem „Eftirlitsstofnun EFTA“ að því er 

varðar EFTA-ríkin, 

ii)  í 2. mgr. koma orðin „EES-samningnum“ í stað orðanna „lögum Sambandsins“, 

iii)  í 3. mgr. koma orðin „án þess að EBA gefi út álitið“ í stað orðanna „án þess að gefa út 

álitið“, 

iv)  í 5. mgr. koma orðin „hverja ákvörðun sína um aðgerðir“ í stað orðanna „allar ákvarðanir 

um aðgerðir sem gripið verður til“, 

v)  í 5. mgr. er orðunum „. Eftirlitsstofnun EFTA skal birta á vefsetri sínu tilkynningu um 

hverja ákvörðun sína um aðgerðir sem gripið verður til samkvæmt þessari grein. Tilvísun 

um birtingu tilkynningar Eftirlitsstofnunar EFTA skal birt á vefsetri Evrópsku verðbré-

famarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ bætt við á eftir orðunum „þessari grein“. 
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m)  Í 45. gr.: 

i)  í 1. mgr. er orðunum „og, að því er varðar EFTA-ríkin, Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á 

eftir orðinu „ESMA“, 

ii)  í 2., 4., 5., 8. og 9. mgr. og í fyrstu undirgrein 3. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun 

EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“, 

iii)  í annarri og þriðju undirgrein 3. mgr. er orðunum „eða, eftir því sem við á, útbýr drög fyrir 

Eftirlitsstofnun EFTA,“ bætt við á eftir orðunum „áður en hún grípur til nokkurra 

ráðstafana“, „áður en hún gerir ráðstafanir“, 

iv)  í 6. mgr. koma orðin „hverja ákvörðun sína“ í stað orðanna „allar ákvarðanir“, 

v)  í 6. mgr. er orðunum „ . Eftirlitsstofnun EFTA skal birta á vefsetri sínu tilkynningu um 

hverja ákvörðun sína um að grípa til eða endurnýja eina eða fleiri ráðstöfun sem vísað er til í 

c-lið 1. mgr. Tilvísun um birtingu tilkynningar Eftirlitsstofnunar EFTA skal birt á vefsetri 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ bætt við á eftir orðunum „c-lið 1. mgr.“, 

vi)  í 7. mgr. er orðunum „á vef ESMA eða, að því er varðar ráðstafanir sem Eftirlitsstofnun 

EFTA gerir, þegar tilkynningin er birt á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA“ bætt við á eftir 

orðunum „þegar tilkynningin er birt“.“ 

4. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 31bc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012): 

„– 32014 R 0600: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 

(Stjtíð. ESB L 173 12.6.2014, bls. 84), 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.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 600/2014, sbr. leiðréttingar sem birtust 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, og 

(ESB) 2016/1033 og tilskipana 2014/65/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, og (ESB) 2016/1034, sem 

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

3. gr. 

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

samningsins, hefur farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður.  

  

() Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Sameiginleg yfirlýsing samningsaðilanna 

vegna ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 sem frá 29. mars 2019 

fellir tilskipun 2014/65/ESB inn í EES-samninginn 

Það er sameiginlegur skilningur samningsaðilanna að upptaka tilskipunar 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 sé gerð með fyrirvara um landsreglur sem hafa almennt gildi og 

varða skimun af öryggisástæðum eða á grundvelli allsherjarreglu vegna beinna erlendra fjárfestinga. 
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 85/2019  

frá 29. mars 2019 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 viðskiptaskuld-

bindinguna (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 eftirlitsstaðla um skráningarupplýsingar fyrirtækja í þriðja landi og framsetn-

inguna á upplýsingum sem veita skal viðskiptavinum (3). 

4) 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 rekstr-

arskilyrði verðbréfafyrirtækja og hugtök sem skilgreind eru að því er varðar þá tilskipun (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 óframkvæmdum fyrir-

mælum um viðskipti í því skyni að koma í veg fyrir ótilhlýðileg viðskiptaskilyrði (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 eftirlitsráðstafanir hvað varðar vöru-

inngrip og stöður (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 verðbréfa-

mörkuðum (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 fjármálagerninga úr 

viðskiptum (8). 

9) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (9).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 313, 19.11.2016, bls. 2. 

(2) Stjtíð. ESB L 313, 19.11.2016, bls. 6. 

(3) Stjtíð. ESB L 313, 19.11.2016, bls. 11. 

(4) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 1. 

(5) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 84. 

(6) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 90. 

(7) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 117. 

(8) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 122. 

(9) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 124. 

2019/EES/88/02 
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10) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 gagna-

skýrsluþjónustu (10). 

11) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 eftirlitsstaðla um tilgreiningu gagna fyrir og eftir viðskipti sem boðið er upp á og 

aðgreiningarstig gagna (11). 

12) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/573 frá 

6. júní 2016 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 samnýtingar-

þjónusta og fyrirkomulag gjaldtöku sé sanngjarnt og án mismununar (12). 

13) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (13). 

14) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (14).  

15) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (15).  

16) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (16). 

17) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 við-

skiptavaktarsamninga og viðskiptavaktarkerfi (17). 

18) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (18). 

19) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 eftirlitsstaðla til að halda utan um viðeigandi gögn að því er varðar fyrirmæli með 

fjármálagerninga (19).  

  

(10) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 126. 

(11) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 142. 

(12) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 145. 

(13) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 148. 

(14) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 152. 

(15) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 166. 

(16) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 174. 

(17) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 183. 

(18) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 189. 

(19) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 193. 
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20) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 eftirlitsstaðla um stöðustofnunaraðgang vegna viðskiptavettvanga og miðlægra 

mótaðila (20). 

21) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 eftirlitsstaðla sem tilgreina stöðustofnunarskyldu fyrir afleiður sem viðskipti eru 

með á skipulegum verðbréfamarkaði og tímaramma fyrir samþykkt stöðustofnunar (21). 

22) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð 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 verðbréfafyrirtæki er varðar skuldabréf, samsettar fjár-

málaafurðir, losunarheimildir og afleiður (22). 

23) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (23). 

24) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 eftirlitsstaðla fyrir gagnastaðla og -form fyrir tilvísunargögn um fjármálagerninga 

og tæknilegar ráðstafanir í tengslum við fyrirkomulag sem Evrópska verðbréfamarkaðseftir-

litsstofnunin og lögbær yfirvöld gera (24). 

25) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (25). 

26) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 verðbréfafyrirtæki 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 (26). 

27) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (27). 

28) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (28). 

29) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 eftirlitsstaðla um færsluskýrslur til lögbærra yfirvalda (29).  

  

(20) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 212. 

(21) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 224. 

(22) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 229. 

(23) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 350. 

(24) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 368. 

(25) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 382. 

(26) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 387. 

(27) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 411. 

(28) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 417. 

(29) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 449. 
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30) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/591 frá 

1. desember 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir beitingu stöðutakmarkana á hrávöruafleiður (30). 

31) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/592 frá 

1. desember 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla um viðmiðanirnar til að sýna fram á hvenær starfsemi telst vera 

viðbót við aðalstarfsemi (31). 

32) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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, rekstraraðilar markaða og lánastofnanir eiga að tilkynna (32), sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 292, 10.11.2017, bls. 119. 

33) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (33). 

34) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 verðbréfafyrirtækja  (34). 

35) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 eftirlitsstaðla um tæmandi skrá yfir upplýsingar sem 

fyrirhugaðir yfirtökuaðilar láta fylgja með í tilkynningu um fyrirhugaða yfirtöku á virkum 

eignarhlut í verðbréfafyrirtæki (35). 

36) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2154 

frá 22. september 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um óbeint stöðustofnunarfyrirkomulag (36). 

37) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (37). 

38) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2417 

frá 17. nóvember 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 

um markaði fyrir fjármálagerninga að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um viðskipta-

skuldbindingu vegna tiltekinna afleiðna (38). 

39) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/63 frá 

26. september 2017 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 gagna-

skýrsluþjónustu (39). 

40) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga (40)  

  

(30) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 479. 

(31) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 492. 

(32) Stjtíð. ESB L 155, 17.6.2017, bls. 1. 

(33)  Stjtíð. ESB L 259, 7.10.2017, bls. 11. 

(34) Stjtíð. ESB L 276, 26.10.2017, bls. 4. 

(35) Stjtíð. ESB L 276, 26.10.2017, bls. 32. 

(36) Stjtíð. ESB L 304, 21.11.2017, bls. 6. 

(37) Stjtíð. ESB L 312, 28.11.2017, bls. 1 

(38) Stjtíð. ESB L 343, 22.12.2017, bls. 48. 

(39) Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 2. 

(40) Stjtíð. ESB L 137, 26.5.2016, bls. 10. 
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41) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/953 

frá 6. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið og tímasetningu 

stöðutilkynninga verðbréfafyrirtækja og rekstraraðila markaða sem starfrækja viðskiptavettvanga 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga (41). 

42) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB (42).  

43) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (43). 

44) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/988 

frá 6. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og 

verklagsreglur fyrir samstarfsfyrirkomulag að því er snertir viðskiptavettvang með starfsemi í 

gistiaðildarríki sem er verulega mikilvæg (44). 

45) Fella ber inn í EES-saminginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga (45). 

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

2017/1093 frá 20. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið stöðutil-

kynninga verðbréfafyrirtækja og markaðsaðila (46) . 

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

2017/1110 frá 22. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, 

sniðmát og verklagsreglur fyrir starfsleyfi veitenda gagnaskýrsluþjónustu og tengdar tilkynningar 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga (47). 

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

2017/1111 frá 22. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðar-

reglur og eyðublöð fyrir framlagningu upplýsinga um viðurlög og ráðstafanir í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (48). 

49) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 verðbréfafyrirtæki í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB og 2014/65/ESB (49).  

  

(41) Stjtíð. ESB L 144, 7.6.2017, bls. 12. 

(42) Stjtíð. ESB L 148, 10.6.2017, bls. 3. 

(43) Stjtíð. ESB L 148, 10.6.2017, bls. 16. 

(44) Stjtíð. ESB L 149, 13.6.2017, bls. 3. 

(45) Stjtíð. ESB L 153, 16.6.2017, bls. 1. 

(46) Stjtíð. ESB L 158, 21.6.2017, bls. 16. 

(47) Stjtíð. ESB L 162, 23.6.2017, bls. 3. 

(48) Stjtíð. ESB L 162, 23.6.2017, bls. 14. 

(49) Stjtíð. ESB L 276, 26.10.2017, bls. 12. 
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50) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1945 frá 19. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar tilkynningar frá og 

til verðbréfafyrirtækja, sem sækja um eða eru viðurkennd, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/65/ESB (50). 

51) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 Evrópu-

þingsins og ráðsins 2014/65/ESB (51), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 33, 7.2.2018, bls. 5. 

52) Fella ber inn í EES-samninginn framselda 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 (52). 

53) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2238 frá 5. desember 2017 um jafngildi laga- og eftirlitsramma fyrir tilnefnda samnings-

markaði og vettvanga fyrir skiptasamninga í Bandaríkjunum í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 (53). 

54) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2318 frá 13. desember 2017 um jafngildi laga- og eftirlitsramma Ástralíu fyrir fjármála-

markaði í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (54).  

55) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2319 frá 13. desember 2017 um jafngildi laga- og eftirlitsramma fyrir viðurkennda verðbréfa-

markaði á sérstjórnarsvæði Hong Kong í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB (55). 

56) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2320 frá 13. desember 2017 um jafngildi laga- og eftirlitsramma Bandaríkjanna fyrir innlenda 

verðbréfamarkaði og óhefðbundin viðskiptakerfi í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/65/ESB (56)  

57) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2441 frá 21. desember 2017 um jafngildi laga- og eftirlitsramma fyrir kauphallir í Sviss í 

samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (57) 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 31baa (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014) í IX. 

viðauka við samninginn: 

„31bad.  32016 R 0824: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga (Stjtíð. ESB L 137, 26.5.2016, 

bls. 10).  

  

(50) Stjtíð. ESB L 276, 26.10.2017, bls. 22. 

(51) Stjtíð. ESB L 340, 20.12.2017, bls. 6. 

(52) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 500. 

(53) Stjtíð. ESB L 320, 6.12.2017, bls. 11. 

(54) Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 81. 

(55) Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 87. 

(56) Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 94. 

(57) Stjtíð. ESB L 344, 23.12.2017, bls. 52. 
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31bae.  32016 R 2020: 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 

(Stjtíð. ESB L 313, 19.11.2016, bls. 2). 

31baf.  32016 R 2021: 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 (Stjtíð. ESB L 313, 19.11.2016, bls. 6). 

31bag.  32016 R 2022: 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 eftirlitsstaðla um skráningarupplýsingar fyrirtækja í þriðja landi og fram-

setninguna á upplýsingum sem veita skal viðskiptavinum (Stjtíð. ESB L 313, 19.11.2016, 

bls. 11). 

31bah.  32017 R 0565: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/565 frá 25. apríl 2016 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar skipu-

lagskröfur og rekstrarskilyrði verðbréfafyrirtækja og hugtök sem skilgreind eru að því er varðar 

þá tilskipun (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 1). 

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

a) Vísanir í aðrar gerðir í reglugerðinni teljast gildar að svo miklu leyti og í þeirri mynd sem 

slíkar gerðir hafa verið teknar upp í samninginn. 

b) Í 3. mgr. 10. gr. er orðunum „íslenska krónu“ bætt við á eftir orðunum „pólskt slot“. 

c) Í 5. og 6. mgr. 50. gr. koma orðin „ákvæði EES-samningsins“ í stað orðanna „löggjöf 

Sambandsins“.  

31bai.  32017 R 0566: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/566 frá 18. maí 2016 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjár-

málagerninga að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir hlutfall af óframkvæmdum 

fyrirmælum um viðskipti í því skyni að koma í veg fyrir ótilhlýðileg viðskiptaskilyrði (Stjtíð. 

ESB L 87, 31.3.2017, bls. 84). 

31baj.  32017 R 0567: 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 eftirlitsráðstafanir hvað varðar vöruinngrip 

og stöður (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 90). 

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

a)  Vísanir í aðrar gerðir í reglugerðinni teljast gildar að svo miklu leyti og í þeirri mynd sem 

slíkar gerðir hafa verið teknar upp í samninginn. 

b)  Í 19. og 22. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir 

orðinu „ESMA“ [Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin]. 

c)  Í 20. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðinu 

„EBA“ [Evrópska bankaeftirlitsstofnunin]. 

31bak.  32017 R 0568: 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 (Stjtíð. 

ESB L 87, 31.3.2017, bls. 117). 

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

Í 7. gr. koma orðin „EES-samningnum“ í stað „lögum Sambandsins“.  
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31bal.  32017 R 0569: 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 fjármálagerninga úr viðskiptum 

(Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 122). 

31bam.  32017 R 0570: 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 (Stjtíð. 

ESB L 87, 31.3.2017, bls. 124). 

31ban.  32017 R 0571: 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 gagnaskýrslu-

þjónustu (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 126), breytt með: 

 32018 R 0063: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/63 frá 

26. september 2017 (Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 2). 

31bao.  32017 R 0572: 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 eftirlitsstaðla um tilgreiningu gagna fyrir og eftir viðskipti sem boðið er upp á og 

aðgreiningarstig gagna (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 142). 

31bap.  32017 R 0573: 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 sam-

nýtingarþjónusta og fyrirkomulag gjaldtöku sé sanngjarnt og án mismununar (Stjtíð. ESB L 87, 

31.3.2017, bls. 145). 

31baq.  32017 R 0574: 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 (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 148). 

31bar.  32017 R 0575: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/575 frá 8. júní 2016 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjár-

málagerninga að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla varðandi gögnin sem viðskiptastaðir eiga 

að birta um gæði framkvæmdar viðskipta (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 152). 

31bas.  32017 R 0576: 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 (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 166). 

31bat.  32017 R 0577: 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 (Stjtíð. ESB L 87, 

31.3.2017, bls. 174). 

31bau.  32017 R 0578: 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 (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 183). 

31bav.  32017 R 0579: 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 skuld-

bindingar séu sniðgengnar (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 189).  
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31baw.  32017 R 0580: 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 eftirlitsstaðla til að halda utan um viðeigandi gögn að því er varðar fyrirmæli með 

fjármálagerninga (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 193). 

31bax.  32017 R 0581: 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 eftirlitsstaðla um stöðustofnunaraðgang vegna viðskiptavettvanga og miðlægra 

mótaðila (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 212). 

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

a)  Í 16., 17., 18., og 1. mgr. 20. gr., orðast „ESMA“ [Evrópska verðbréfamarkaðseftir-

litsstofnunin] sem „Eftirlitsstofnun EFTA“, að því er varðar EFTA-ríkin.  

b)  Í 2. mgr. 20. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir 

orðinu „ESMA“. 

c)  Í 3. mgr. 20. gr. er orðunum „og, að því er EFTA-ríkin varðar, Eftirlitsstofnun EFTA á 

grundvelli draga sem ESMA útbýr“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“.  

31bay.  32017 R 0582: 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 eftirlitsstaðla sem tilgreina stöðustofnunarskyldu fyrir afleiður sem viðskipti eru með 

á skipulegum verðbréfamarkaði og tímaramma fyrir samþykkt stöðustofnunar (Stjtíð. ESB 

L 87, 31.3.2017, bls. 224). 

31baz.  32017 R 0583: 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 verðbréfafyrirtæki er varðar skuldabréf, samsettar fjármálaafurðir, 

losunarheimildir og afleiður (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 229). 

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

Skilja ber tilvísanir til aðila að seðlabankakerfi Evrópu þannig að þær taki til seðlabanka EFTA-

ríkjanna, til viðbótar við merkingu þeirra í reglugerðinni. 

31baza.  32017 R 0584: 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 (Stjtíð. ESB L 87, 

31.3.2017, bls. 350). 

31bazb.  32017 R 0585: 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 eftirlitsstaðla fyrir gagnastaðla og -form fyrir tilvísunargögn um fjármálagerninga og 

tæknilegar ráðstafanir í tengslum við fyrirkomulag sem Evrópska verðbréfamarkaðseftir-

litsstofnunin og lögbær yfirvöld gera (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 368). 

31bazc.  32017 R 0586: 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 (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 382). 

31bazd.  32017 R 0587: 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 verðbréfafyrirtæki 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 (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 387). 



Nr. 88/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.10.2019 

 

31baze.  32017 R 0588: 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 (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 411). 

31bazf.  32017 R 0589: 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 (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 417). 

31bazg.  32017 R 0590: 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 eftirlitsstaðla um færsluskýrslur til lögbærra yfirvalda (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, 

bls. 449). 

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

a) Skilja ber tilvísanir til aðila að seðlabankakerfi Evrópu þannig að þær taki til seðlabanka 

EFTA-ríkjanna, til viðbótar við merkingu þeirra í reglugerðinni. 

b) Í II. viðauka kemur eftirfarandi í stað færslunnar fyrir Liechtenstein:  

LI Liechtenstein CONCAT   

31bazh.  32017 R 0591: 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 eftirlitsstaðla fyrir beitingu stöðutakmarkana á hrávöruafleiður (Stjtíð. ESB L 87, 

31.3.2017, bls. 479). 

31bazi.  32017 R 0592: 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 eftirlitsstaðla um viðmiðanirnar til að sýna fram á hvenær starfsemi telst vera viðbót 

við aðalstarfsemi (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 492). 

31bazj.  32017 L 0593: 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 (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 500). 

31bazk.  32017 R 0953: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/953 frá 6. júní 2017 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið og tímasetningu stöðutilkynninga verð-

bréfafyrirtækja og rekstraraðila markaða sem starfrækja viðskiptavettvanga samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga (Stjtíð. ESB L 144, 

7.6.2017, bls. 12). 

31bazl.  32017 R 0980: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB (Stjtíð. ESB L 148, 10.6.2017, bls. 3). 

31bazm.  32017 R 0981: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/EB (Stjtíð. ESB L 148, 10.6.2017, bls. 16). 

31bazn.  32017 R 0988: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð. ESB L 149, 13.6.2017, bls. 3). 
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31bazo. 32017 R 1005: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga (Stjtíð. 

ESB L 153, 16.6.2017, bls. 1). 

31bazp.  32017 R 1018: 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, rekstraraðilar markaða og lánastofnanir eiga að tilkynna (Stjtíð. ESB 

L 155, 17.6.2017, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 292, 10.11.2017, bls. 119. 

31bazq.  32017 R 1093: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1093 frá  

20. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið stöðutilkynninga fjár-

festingarfyrirtækja og markaðsaðila (Stjtíð. ESB L 158, 21.6.2017, bls. 16). 

31bazr.  32017 R 1110: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1110 frá  

22. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og 

málsmeðferðarreglur fyrir starfsleyfi veitenda gagnaskýrsluþjónustu og tengdar tilkynningar 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjár-

málagerninga (Stjtíð. ESB L 162, 23.6.2017, bls. 3). 

31bazs.  32017 R 1111: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð. ESB L 162, 23.6.2017, bls. 14). 

31bazt.  32017 R 1799: 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 fjármála-

stöðugleika (Stjtíð. ESB L 259, 7.10.2017, bls. 11). 

31bazu.  32017 R 1943: 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 verðbréfafyrirtækja 

(Stjtíð. ESB L 276, 26.10.2017, bls. 4). 

31bazv.  32017 R 1944: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð. ESB L 276, 

26.10.2017, bls. 12). 

31bazw.  32017 R 1945: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 (Stjtíð. ESB L 276, 26.10.2017, bls. 22). 

31bazx.  32017 R 1946: 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 eftirlitsstaðla um tæmandi skrá yfir upplýsingar sem 

fyrirhugaðir yfirtökuaðilar láta fylgja með í tilkynningu um fyrirhugaða yfirtöku á virkum 

eignarhlut í verðbréfafyrirtæki (Stjtíð. ESB L 276, 26.10.2017, bls. 32). 

31bazy. 32017 R 2154: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2154 frá  

22. september 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um óbeint stöðustofnunarfyrirkomulag (Stjtíð. ESB 

L 304, 21.11.2017, bls. 6).  



Nr. 88/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.10.2019 

 

31bazz. 32017 R 2194: 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 (Stjtíð. ESB L 312, 28.11.2017, 

bls. 1). 

31bazza. 32017 D 2238: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (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 Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 600/2014 (Stjtíð. ESB L 320, 6.12.2017, bls. 11). 

31bazzb. 32017 D 2318: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2318 frá  

13. desember 2017 um jafngildi laga- og eftirlitsramma Ástralíu fyrir fjármálamarkaði í 

samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, 

bls. 81). 

31bazzc. 32017 D 2319: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2319 frá  

13. desember 2017 um jafngildi laga- og eftirlitsramma fyrir viðurkennda verðbréfamarkaði á 

sérstjórnarsvæði Hong Kong í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

(Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 87). 

31bazzd. 32017 D 2320: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2320 frá  

13. desember 2017 um jafngildi laga- og eftirlitsramma Bandaríkjanna fyrir innlenda verð-

bréfamarkaði og óhefðbundin viðskiptakerfi í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB (Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 94). 

31bazze. 32017 R 2382: Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (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 (Stjtíð. ESB L 340, 20.12.2017, bls. 6), 

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

31bazzf.  32017 R 2417: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2417 frá  

17. nóvember 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 

um markaði fyrir fjármálagerninga að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um viðskipta-

skuldbindingu vegna tiltekinna afleiðna (Stjtíð. ESB L 343, 22.12.2017, bls. 48). 

31bazzg. 32017 D 2441: Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2441 frá  

21. desember 2017 um jafngildi laga- og eftirlitsramma sem gildir um kauphallir í Sviss í 

samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (Stjtíð. ESB L 344, 23.12.2017, 

bls. 52).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2016/2020, (ESB) 2016/2021, (ESB) 2016/2022, 

(ESB) 2017/565, (ESB) 2017/566, (ESB) 2017/567, (ESB) 2017/568, (ESB) 2017/569, (ESB) 2017/570, 

(ESB) 2017/571, (ESB) 2017/572, (ESB) 2017/573, (ESB) 2017/574, (ESB) 2017/575, (ESB) 2017/576, 

(ESB) 2017/577, (ESB) 2017/578, (ESB) 2017/579, (ESB) 2017/580, (ESB) 2017/581, (ESB) 2017/582, 

(ESB) 2017/583, (ESB) 2017/584, (ESB) 2017/585, (ESB) 2017/586, (ESB) 2017/587, (ESB) 2017/588, 

(ESB) 2017/589, (ESB) 2017/590, (ESB) 2017/591, (ESB) 2017/592, (ESB) 2017/1018, (ESB) 

2017/1799, (ESB) 2017/1943, (ESB) 2017/1946, (ESB) 2017/2154, (ESB) 2017/2194, (ESB) 2017/2417 

og (ESB) 2018/63, framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/824, (ESB) 2017/953, (ESB) 2017/980, (ESB) 

2017/981, (ESB) 2017/988, (ESB) 2017/1005, (ESB) 2017/1093, (ESB) 2017/1110, (ESB) 2017/1111, 

(ESB) 2017/1944, (ESB) 2017/1945 og (ESB) 2017/2382, framseldrar tilskipunar (ESB) 2017/593 og 

framkvæmdarákvarðana (ESB) 2017/2238, (ESB) 2017/2318, (ESB) 2017/2319, (ESB) 2017/2320 og 

(ESB) 2017/2441 sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 78/2019 frá 29. mars 2019 (66), eftir því hvor dagsetningin er síðar, að því tilskildu að 

allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi farið fram (). 

  

(66)  Stjtíð. ESB L 279, 31.10.2019, bls. 150, og EES-viðbætir nr. 88, 31.10.2019, bls. 7. 

() 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 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten  

formaður. 
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