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POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ EFTA

WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie E-12/13

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę – Ddyrektywa 2009/111/WE – niewdrożenie – brak 
notyfikacji)

(2015/C 49/07)

W sprawie E-12/13 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii – SKARGA o stwierdzenie, że Islandia, nie dokonując pra
widłowego wdrożenia art. 1 ust. 15–18, ust. 19 lit. a), ust. 21, ust. 22 lit. a), ust. 23–29, ust. 36, 37, ust. 39–42 oraz 
art. 2 pkt 5 i 6 aktu prawnego przywołanego w pkt 14, 16e i 31 załącznika IX do Porozumienia o Europejskim Obsza
rze Gospodarczym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia 16 września 2009 r. w odniesie
niu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, 
uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej), dostosowanego do Porozumienia EOG protoko
łem 1 do tego Porozumienia, oraz nie zgłaszając Urzędowi treści tych środków, Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążą
cym na niej na mocy tego aktu prawnego i na podstawie art. 7 Porozumienia EOG, Trybunał w składzie: Carl Bauden
bacher (prezes i sędzia sprawozdawca) oraz sędziowie: Per Christiansen oraz Páll Hreinsson, wydał w dniu 11 lutego 
2014 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1. Orzeka, że nie dokonując prawidłowego wdrożenia art. 1 ust. 15–18, ust. 19 lit. a), ust. 21, ust. 22 lit. a), 
ust. 23–28, ust. 36, 37, ust. 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, nie
których pozycji funduszy własnych, 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 podsta
wie art. 7 Porozumienia EOG.

2. Obciąża Republikę Islandii kosztami postępowania.
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