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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN
ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 198/2016

2017/EES/13/01

frá 30. september 2016
um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1092/2010 frá
24. nóvember 2010 um þjóðhagsvarúðareftirlit með fjármálakerfinu á sviði Evrópusambandsins og
um stofnun Evrópska kerfisáhætturáðsins (1).

2)

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Eftirfarandi bætist við á eftir lið 31ed (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/C 326/07) í IX. viðauka
við EES-samninginn:
„31f. 32010 R 1092: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1092/2010 frá 24. nóvember 2010
um þjóðhagsvarúðareftirlit með fjármálakerfinu á sviði Evrópusambandsins og um stofnun
Evrópska kerfisáhætturáðsins (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 1).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Hlutaðeigandi yfirvöld í EFTA-ríkjunum skulu taka þátt í starfi Evrópska kerfisáhætturáðsins
(ESRB).
b) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, ber að skilja hugtökin „aðildarríki(n)“,
„lögbær yfirvöld“ og „eftirlitsyfirvöld“ þannig að þau taki til EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra og eftirlitsyfirvalda, í þeirri röð, til viðbótar við merkingu þeirra í reglugerðinni.
Gildir þetta ekki að því er varðar 2. mgr. 5. gr., 5. mgr. 9. gr. og c-lið 1. mgr. 11. gr.
c) Eftirfarandi bætist við í 2. mgr. 6. gr.:
„c) seðlabankastjórar EFTA-ríkjanna eða, að því er varðar Liechtenstein, háttsettur fulltrúi
fjármálaráðuneytisins,
(1) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 1.
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d)

stjórnarmaður Eftirlitsstofnunar EFTA, þegar það samrýmist verkefnum stofnunarinnar.“

Meðlimir almenna ráðsins sem hafa ekki atkvæðisrétt sem um getur í c-lið og d-lið skulu
ekki taka þátt í starfi almenna ráðsins þar sem ástand einstakra fjármálastofnana innan
ESB eða aðildarríkja ESB kann að vera til umræðu.“

d) Eftirfarandi liður bætist við í 1. mgr. 13. gr.:

„i) einum fulltrúa frá hverjum seðlabanka EFTA-ríkjanna eða, að því er varðar Liechtenstein,
fulltrúa fjármálaráðuneytisins. Fulltrúar þessir taka ekki þátt í starfi ráðgefandi tækninefndarinnar þar sem ástand einstakra fjármálastofnana innan ESB eða aðildarríkja ESB
kann að vera til umræðu.“

e) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 2. mgr. 15. gr.:

„Eftirlitsstofnun EFTA, innlendir seðlabankar, eftirlitsyfirvöld og landsbundin hagskýrsluyfirvöld EFTA-ríkjanna skulu eiga náið samstarf við Evrópska kerfisáhætturáðið (ESRB) og veita
því allar nauðsynlegar upplýsingar svo það geti sinnt verkefnum sínum í samræmi við EESsamninginn.“

f)

Orðunum „og, sé EFTA-ríki eða ein eða fleiri eftirlitsstofnun þess viðtakandi, fastanefndar
EFTA-ríkjanna“ er bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnarinnar“ og orðin „og Eftirlitsstofnunar EFTA“ bætast við á eftir orðinu „eftirlitsstofnananna“ í 3. mgr. 16. gr.

g) Orðunum „og, sé EFTA-ríki eða eitt eða fleiri eftirlitsyfirvöld þess viðtakandi, fastanefndar
EFTA-ríkjanna“ er bætt við á eftir orðinu „ráðinu“ í 1. mgr. 17. gr. og „ráðið“ í 2. mgr. 17. gr.
og 1. mgr. 18. gr.

h) 3. mgr. 17. gr. gildir ekki að því er varðar ákvarðanir vegna tilmæla sem beint er til eins eða
fleiri EFTA-ríkjanna.

i)

Orðunum „Eftirlitsstofnun EFTA og fastanefnd EFTA-ríkjanna“ er bætt við á eftir orðinu
„eftirlitsstofnanirnar“ í 4. mgr. 18. gr.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 1092/2010, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. október 2016, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103
gr. EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvor dagsetningin er síðar (*).

(*) 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 30. september 2016.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Bergdís Ellertsdóttir
formaður.
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Sameiginleg yfirlýsing samningsaðila
vegna ákvörðunar nr. 198/2016 um að fella reglugerð (ESB) nr. 1092/2010 inn í EES-samninginn
Samningsaðilarnir veita því athygli að reglugerð (ESB) nr. 1092/2010 heimilar einungis þátttöku ríkja
sem ekki eru aðildarríki ESB að tilteknu marki í starfi Evrópska kerfisáhætturáðsins. Með skírskotun til
mögulegra breytinga á reglugerð (ESB) nr. 1092/2010 í framtíðinni mun Evrópusambandið meta hvort
réttur til þátttöku, sem samsvarar þátttöku EFTA-ríkjanna sem eiga aðild að EES í þeim þremur evrópsku
eftirlitsstofnunum og sem kveðið er á um í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 199/2016,
nr. 200/2016 og nr. 201/2016, geti staðið EFTA ríkjunum innan EES til boða.
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