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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 17/2020 

av 7. februar 2020 

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 gjennomføringsforordning (EU) 2019/439 av 15. februar 2019 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer, rapporteringsmaler 

og rapporteringsinstrukser som skal brukes i Unionen ved rapporteringen omhandlet i artikkel 78 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/912 av 28. mai 2019 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomførings-

standarder for formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring 

av de opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/536 av 29. mars 2019 om endring av 

gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis 

tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(3) skal innlemmes i  

EØS-avtalen. 

4) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

1.  I nr. 14at (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 D 0536: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/536 av 29. mars 2019 

(EUT L 92 av 1.4.2019, s. 3).” 

2. I nr. 14j (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 R 0912: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/912 av 28. mai 2019 

(EUT L 146 av 5.6.2019, s. 3).” 

3.  I nr. 14m (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0439: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/439 av 15. februar 2019 

(EUT L 90 av 29.3.2019, s. 1).”  

  

(1) EUT L 90 av 29.3.2019, s. 1. 

(2) EUT L 146 av 5.6.2019, s. 3. 

(3) EUT L 92 av 1.4.2019, s. 3. 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/439 og (EU) 2019/912 og gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2019/536 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 8. februar 2020, 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 7. februar 2020. 

For EØS-komiteen 

Clara Ganslandt 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


