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Skarga przeciwko Islandii została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu 3 lipca 2013 r. przez Urząd 
Nadzoru EFTA, reprezentowany przez Xaviera Lewisa, Clémence Perrin i Catherine Howdle, działających 
w charakterze pełnomocników Urzędu Nadzoru EFTA, 35, Rue Belliard, 1040 Bruksela, Belgia. 

Urząd Nadzoru EFTA występuje do Trybunału EFTA o: 

1) orzeczenie, że nie dokonując w wyznaczonym terminie prawidłowego wdrożenia art. 1 pkt 15–18, 
pkt 19 lit. a), pkt 21, pkt 22 lit. a), pkt 23–29, pkt 36–37, pkt 39–42 oraz art. 2 pkt 5 i 6 aktu 
prawnego przywołanego w pkt 14, 16e i 31 załącznika IX do Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia 16 września 2009 r. 
w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy włas
nych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej), 
dostosowanego do Porozumienia EOG protokołem 1 do tego Porozumienia, oraz nie informując Urzędu 
o treści tych środków, Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tego aktu prawnego 
i na podstawie art. 7 Porozumienia EOG; 

2) obciążenie Islandii kosztami postępowania. 

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi: 

— Niniejsza skarga dotyczy niezastosowania się przez Islandię do dnia 12 listopada 2012 r. do uzasad
nionej opinii Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie niedokonania prawidłowego 
wdrożenia art. 1 pkt 15-18, pkt 19 lit. a), pkt 21, pkt 22 lit. a), pkt 23-29, pkt 36-37, pkt 39-42 oraz 
art. 2 pkt 5 i 6 aktu prawnego przywołanego w pkt 14, 16e i 31 załącznika IX do Porozumienia 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE 
z dnia 16 września 2009 r. w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektó
rych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania 
w sytuacji kryzysowej). 

— Urząd Nadzoru EFTA stwierdza, że Islandia nie dokonała w wyznaczonym terminie pełnego wdrożenia 
aktu prawnego oraz nie wystosowała odpowiedniego powiadomienia do Urzędu Nadzoru EFTA.
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