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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 80/2020 

av 12. juni 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/348 av 25. oktober 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

fastsettelse av kriteriene for å vurdere konsekvensene for finansmarkedene, andre institusjoner og 

finansieringsvilkårene av at en institusjon blir kriserammet(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 av 23. oktober 2018 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter, standardskjemaer og -maler for fram-

legging av opplysninger i forbindelse med krisehåndteringsplaner for kredittinstitusjoner og 

verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU og om oppheving 

av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 opphever Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/1066(3), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves 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. Etter nr. 19bn (delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/345) skal nye numre lyde: 

”19bo. 32018 R 1624: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 av 23. oktober 2018 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter, standardskjemaer 

og -maler for framlegging av opplysninger i forbindelse med krisehåndteringsplaner for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/59/EU og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 

(EUT L 277 av 7.11.2018, s. 1). 

Gjennomføringsforordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med 

følgende tilpasning: 

I artikkel 9, når det gjelder EFTA-statene:  

  

(1)  EUT L 63 av 4.3.2019, s. 1. 

(2)  EUT L 277 av 7.11.2018, s. 1. 

(3)  EUT L 181 av 6.7.2016, s. 1. 
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i) i nr. 1 skal ordet ’2018’ forstås som ’i ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning 

nr. 80/2020 av 12. juni 2020’ og ordet ’2019’ forstås som ’året etter ikrafttredelsen av 

EØS-komiteens beslutning nr. 80/2020 av 12. juni 2020’, 

ii) i nr. 2 skal ordet ’2019’ forstås som ’året etter ikrafttredelsen av EØS-komiteens 

beslutning nr. 80/2020 av 12. juni 2020’ og ordet ’2020’ forstås som ’det andre året etter 

ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning nr. 80/2020 av 12. juni 2020’. 

19bp. 32019 R 0348: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/348 av 25. oktober 2018 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske regule-

ringsstandarder for fastsettelse av kriteriene for å vurdere konsekvensene for finansmar-

kedene, andre institusjoner og finansieringsvilkårene av at en institusjon blir kriserammet 

(EUT L 63 av 4.3.2019, s. 1).” 

2. Teksten i nr. 19bc (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/348 og gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 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 13. juni 2020, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 27. september 2019(4) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 12. juni 2020. 

For EØS-komiteen 

Clara Ganslandt 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(4) EUT L 4 av 5.1.2023, s. 61, og EØS-tillegget nr. 3 av 5.1.2023, s. 58. 


