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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 310/2019 

av 13. desember 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1276 av 29. juli 2019 om oppheving av 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU om anerkjennelse av Australias rettslige 

og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1277 av 29. juli 2019 om oppheving av 

gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU om anerkjennelse av Canadas rettslige og tilsynsmessige 

rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

om kredittvurderingsbyråer(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1278 av 29. juli 2019 om oppheving av 

gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU om anerkjennelse av Singapores rettslige og tilsyns-

messige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1279 av 29. juli 2019 om anerkjennelse  

av De forente staters rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(4) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1280 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av 

Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1281 av 29. juli 2019 om oppheving av 

gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU om anerkjennelse av Brasils rettslige og tilsynsmessige 

rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

om kredittvurderingsbyråer(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1282 av 29. juli 2019 om oppheving av 

gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU om anerkjennelse av Argentinas rettslige og tilsyns-

messige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(7) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1283 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av 

Japans rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(8) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 17. 

(2) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 20. 

(3) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 23. 

(4) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 26. 

(5) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 30. 

(6) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 34. 
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9) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1284 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av 

Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(9) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

10) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1276 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2012/627/EU(10), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

11) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1277 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2012/630/EU(11), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

12) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1278 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/248/EU(12), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

13) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1279 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2012/628/EU(13), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

14) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1280 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/247/EU(14), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

15) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1281 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/245/EU(15), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

16) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1282 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/246/EU(16), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

17) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1283 opphever kommisjonsbeslutning 2010/578/EU(17), 

som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

18) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1284 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/249/EU(18), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

19) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

1. Teksten i nr. 31eba (kommisjonsbeslutning 2010/578/EU) skal lyde:  

”32019 D 1283: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1283 av 29. juli 2019 om 

anerkjennelse av Japans rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 201 av 

30.7.2019, s. 40).”  

  

(9) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 43. 

(10) EUT L 274 av 9.10.2012, s. 30. 

(11) EUT L 278 av 12.10.2012, s. 17. 

(12) EUT L 132 av 3.5.2014, s. 73. 

(13) EUT L 274 av 9.10.2012, s. 32. 

(14) EUT L 132 av 3.5.2014, s. 71. 

(15) EUT L 132 av 3.5.2014, s. 65. 

(16) EUT L 132 av 3.5.2014, s. 68. 

(17) EUT L 254 av 29.9.2010, s. 46. 

(18) EUT L 132 av 3.5.2014, s. 76. 
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2. Teksten i nr. 31ebc (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/628/EU) skal lyde: 

”32019 D 1279: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1279 av 29. juli 2019 om 

anerkjennelse av De forente staters rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 201 av 

30.7.2019, s. 26).” 

3. Teksten i nr. 31ebg (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/247/EU) skal lyde: 

”32019 D 1280: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1280 av 29. juli 2019 om 

anerkjennelse av Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 201 av 

30.7.2019, s. 30).” 

4. Teksten i nr. 31ebi (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/249/EU) skal lyde: 

”32019 D 1284: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1284 av 29. juli 2019 om 

anerkjennelse av Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 201 av 

30.7.2019, s. 43).” 

5. Teksten i nr. 31ebb (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU), 31ebd (Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU), 31ebe (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/245/EU), 31ebf (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU) og 31ebh (Kommi-

sjonens gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU) oppheves.  

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1276, (EU) 2019/1277, (EU) 2019/1278, (EU) 

2019/1279, (EU) 2019/1280, (EU) 2019/1281, (EU) 2019/1282, (EU) 2019/1283 og (EU) 2019/1284 på 

islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis 

gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


