
WYROK TRYBUNAŁU 

z dnia 6 grudnia 2013 r. 

w sprawie E-17/13 

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii 

(Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę – Dyrektywa 2009/44/WE – Zaniechanie wdrożenia) 

(2014/C 88/13) 

W sprawie E-17/13 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii – SKARGA o stwierdzenie, że Islandia, nie 
przyjmując w przewidzianym terminie wszystkich środków niezbędnych do wdrożenia art. 2 aktu, do 
którego następuje odniesienie w pkt 16b tiret pierwsze załącznika IX i w pkt 4 tiret pierwsze załącznika 
XII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tzn. dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia 
rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE 
w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych 
i do wierzytelności kredytowych, dostosowanego do Porozumienia EOG protokołem 1 do porozumienia, 
lub nie zawiadamiając Urzędu Nadzoru EFTA niezwłocznie o takich środkach, uchybiła zobowiązaniom 
ciążącym na niej na mocy wspomnianego aktu oraz art. 7 Porozumienia EOG, Trybunał, w składzie: Carl 
Baudenbacher (prezes) oraz sędziowie: Per Christiansen (sędzia sprawozdawca) oraz Páll Hreinsson, wydał 
w dniu 6 grudnia 2013 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści: 

Trybunał niniejszym: 

1) orzeka, że nie przyjmując w wyznaczonym terminie wszystkich środków niezbędnych do wdrożenia 
art. 2 aktu, Islandia uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z tego aktu, do którego następuje 
odniesienie w pkt 16b tiret pierwsze załącznika IX i w pkt 4 tiret pierwsze załącznika XII do Porozu
mienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń 
w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie 
uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do 
wierzytelności kredytowych), dostosowanego do porozumienia EOG protokołem 1 do porozumienia, 
oraz z art. 7 tego porozumienia; 

2) obciąża Islandię kosztami postępowania.
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