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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 84/2019 

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) 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 (1). 

2) Reglugerð (ESB) 2017/1129 fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB (2), sem 

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

21. júlí 2019. 

3) 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. Liður 29b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB) fellur brott frá og með 21. júlí 2019: 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 29bc (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2016/301): 

„29bd.  32017 R 1129: 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 (Stjtíð. ESB L 168, 30.6.2017, bls. 12). 

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)  Vísanir í aðrar lagagerðir í reglugerðinni teljast eiga við, að því marki og með þeim hætti sem þær 

gerðir hafa verið felldar inn í samninginn. 

c)  Í 3. mgr. 9. gr. er orðunum „eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 84/2019 frá 29. mars 2019, eftir því hvor dagsetningin er síðar“ bætt við á eftir orðunum  

„21. júlí 2019“.  

d)  Í 11. mgr. 22. gr. koma orðin „EES-samningnum“ í stað „löggjöf  Sambandsins“. 

e)  Í öðrum málslið 5. mgr. 33. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt 

við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 168, 30.6.2017, bls. 12. 

(2)  Stjtíð. ESB L 345, 31.12.2003, bls. 64. 
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f)  Í 1. mgr. 34. gr. bætast orðin „og Eftirlitsstofnun EFTA“ við á eftir orðunum „Evrópsku verðbré-

famarkaðseftirlitsstofnuninni“, að því er varðar EFTA-ríkin. 

g)  Í 2. mgr. 35. gr. koma orðin „EES-samningsins“ í stað orðanna „sem sett eru með lögum 

Sambandsins“. 

h)  Í öðrum málslið 3. mgr. 37. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun  EFTA, eftir því sem við á“ bætt 

eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“. 

i) Í d-lið 2. mgr. 38. gr. orðast „lög Sambandsins“ sem „ákvæði EES-samningsins“. 

j) Í 3. mgr. 46. gr. er orðunum „eða gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 84/2019 frá 29. mars 2019, eftir því hvor dagsetningin er síðar“, bætt við á eftir orðunum  

„21. júlí 2019“.“ 

k) Í 2. og 3. mgr. 49 gr. er orðunum „eða gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 84/2019 frá 29. mars 2019, eftir því hvor dagsetningin er síðar“ bætt við á eftir orðunum  

„21. júlí 2019“. 

l) Í 2. mgr. 49. gr. orðast „21. júlí 2018“ og „20. júlí 2017“ sem „gildistökudegi ákvörðunar samei-

ginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2019 frá 29. mars 2019“.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 2017/1129, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórn-

artíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.  

103 gr. EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvor dagsetningin er síðar (). 

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. 


