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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 80/2019 

frá 29. mars 2019 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 241/2014 

frá 7. janúar 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna eiginfjárgrunns stofnana (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1151/2014 frá 4. júní 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um upplýsingarnar sem tilkynna á þegar staðfesturéttar og 

frelsi til að veita þjónustu er neytt (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/61 frá 

10. október 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar lausafjárþekjukröfu fyrir lánastofnanir (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/62 frá 

10. október 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar vogunarhlutfallið (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/488 frá 

4. september 2014 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 241/2014 að því er varðar kröfur 

vegna eiginfjárgrunns fyrirtækja á grundvelli fasts kostnaðar (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/585 frá 

18. desember 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tilgreiningu á áhættutímabili tryggingarfjár (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/850 frá 

30. janúar 2015 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 241/2014 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla 

fyrir kröfur vegna eiginfjárgrunns stofnana (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð (ESB) 2015/923 frá 11. mars 2015 um 

breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 241/2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna 

eiginfjárgrunns stofnana (8). 

9) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/98 frá 

16. október 2015 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina almenn skilyrði fyrir starfsemi samstarfshópa 

eftirlitsaðila (9).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 74, 14.3.2014, bls. 8. 

(2) Stjtíð. ESB L 309, 30.10.2014, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 11, 17.1.2015, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 11, 17.1.2015, bls. 37. 

(5) Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2015, bls. 1. 

(6) Stjtíð. ESB L 98, 15.4.2015, bls. 1. 

(7) Stjtíð. ESB L 135, 2.6.2015, bls. 1. 

(8) Stjtíð. ESB L 150, 17.6.2015, bls. 1. 

(9) Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 2. 
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10) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/101 frá 

26. október 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því 

er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir varfærið mat skv. 14. mgr. 105. gr. (10), sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2016, bls. 17. 

11) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 680/2014 frá 16. apríl 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf 

stofnana til eftirlitsyfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (11). 

12) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 710/2014 frá 23. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skilyrði fyrir 

beitingu sameiginlega ákvörðunarferlisins vegna varfærniskrafna er varða tilteknar stofnanir, 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (12). 

13) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 926/2014 frá 27. ágúst 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð 

eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur fyrir tilkynningar varðandi neytingu staðfesturéttar og frelsis 

til að veita þjónustu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (13). 

14) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/79 

frá 18. desember 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar kvaðir á eignum, samræmt líkan 

fyrir gagnapunkta og fullgildingarreglur (14). 

15) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/227 

frá 9. janúar 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (15). 

16) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/1278 frá 9. júlí 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um 

tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda að því er 

varðar leiðbeiningar, sniðmát og skilgreiningar (16), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 210, 7.8.2015, 

bls. 38. 

17) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/99 

frá 16. október 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla til að ákvarða rekstrarhlutverk samstarfs-

hópa eftirlitsaðila samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (17). 

18) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/100 

frá 16. október 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla þar sem sameiginlega ákvörðunarferlið er 

tilgreint með tilliti til umsóknar um sérstök varfærnisleyfi samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (18). 

19) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/313 

frá 1. mars 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 að því er varðar 

viðbótarbreytur vegna eftirlits fyrir skýrslugjöf um lausafjárstöðu (19).  

  

(10) Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 54. 

(11) Stjtíð. ESB L 191, 28.6.2014, bls. 1. 

(12) Stjtíð. ESB L 188, 27.6.2014, bls. 19. 

(13) Stjtíð. ESB L 254, 28.8.2014, bls. 2. 

(14) Stjtíð. ESB L 14, 21.1.2015, bls. 1. 

(15) Stjtíð. ESB L 48, 20.2.2015, bls. 1. 

(16) Stjtíð. ESB L 205, 31.7.2015, bls. 1. 

(17) Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 21. 

(18) Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 45. 

(19) Stjtíð. ESB L 60, 5.3.2016, bls. 5. 
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20) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/322 

frá 10. febrúar 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda um lausafjár-

þekjukröfuna (20), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 95, 9.4.2016, bls. 17. 

21) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/428 

frá 23. mars 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 um tæknilega 

framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til eftirlitsyfirvalda um skýrslugjöf um 

vogunarhlutfallið (21). 

22) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1702 frá 18. ágúst 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 að því er 

varðar sniðmát og leiðbeiningar (22). 

23) IX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á IX. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 14a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013): 

„– 32015 R 0062: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/62 frá  

10. október 2014 (Stjtíð. ESB L 11, 17.1.2015, bls. 37).“ 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 14a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013): 

„14aa.  32014 R 0241: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 241/2014 frá 

7. janúar 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að 

því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna eiginfjárgrunns stofnana (Stjtíð. ESB 

L 74, 14.3.2014, bls. 8), breytt með: 

– 32015 R 0488: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/488 frá 

4. september 2014 (Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2015, bls. 1), 

– 32015 R 0850: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/850 frá 

30. janúar 2015 (Stjtíð. ESB L 135, 2.6.2015, bls. 1), 

– 32015 R 0923: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/923 frá 

1. mars 2015 (Stjtíð. ESB L 150, 17.6.2015, bls. 1). 

Ákvæði framseldu reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér 

segir: 

a)  Eftirfarandi liðum er bætt við 2. mgr. 4. gr.: 

„t) í Liechtenstein: stofnanir skráðar sem „Genossenschaft“ skv. „Personen- und 

Gesellschaftsrechts (PGR) vom 20. Januar 1926“ (lög um lögpersónur og fyrirtæki), 

u) í Noregi: stofnanir sem hafa heimild til að vera „kredittforetak organisert som 

samvirkeforetak“ samkvæmt „lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og 

finanskonsern“ (lög um fjármálafyrirtæki og fjármálasamstæður).“  

  

(20) Stjtíð. ESB L 64, 10.3.2016, bls. 1. 

(21) Stjtíð. ESB L 83, 31.3.2016, bls. 1. 

(22) Stjtíð. ESB L 263, 29.9.2016, bls. 1. 
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b)  Í 2. mgr. 5. gr. er eftirfarandi liðum bætt við: 

„g)  í Noregi: stofnanir sem eru viðurkenndar sem „sparebank“ samkvæmt „lov  

10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern“ (lög um fjármálafyrirtæki 

og fjármálasamstæður), 

h)  á Íslandi: stofnanir sem eru skráðar sem „sparisjóður“ samkvæmt lögum um 

fjármálafyrirtæki.“ 

14ab. 32014 R 0680: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 680/2014 frá 

16. apríl 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skýrslugjöf stofnana til 

eftirlitsyfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (Stjtíð. 

ESB L, 191 28.6.2014, bls. 1). 

– 32015 R 0079: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/79 frá 

18. desember 2014 (Stjtíð. ESB L 14, 21.1.2015, bls. 1), 

– 32015 R 0227: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/227 

frá 9. janúar 2015 (Stjtíð. ESB L 48, 20.2.2015, bls. 1), 

– 32015 R 1278: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1278 

frá 9. júlí 2015 (Stjtíð. ESB L 205, 31.7.2015, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB 

L 210, 7.8.2015, bls. 38, 

– 32016 R 0313: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/313 

frá 1. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 60, 5.3.2016, bls. 5), 

– 32016 R 0322: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/322 

frá 10. febrúar 2016 (Stjtíð. ESB L 64, 10.3.2016, bls. 1), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. 

ESB L 95, 9.4.2016, bls. 17, 

– 32016 R 0428: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/428 

frá 23. mars 2016 (Stjtíð. ESB L 83, 31.3.2016, bls. 1), 

– 32016 R 1702: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1702 

frá 18. ágúst 2016 (Stjtíð. ESB L 263, 29.9.2016, bls. 1). 

14ac. 32015 R 0061: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/61 frá  

10. október 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

að því er varðar lausafjárþekjukröfu fyrir lánastofnanir (Stjtíð. ESB L 11, 17.1.2015, bls. 1). 

Ákvæði framseldu reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér 

segir: 

a)  Í 3. og 4. mgr. 19. gr. að því er varðar EFTA-ríkin er orðunum „þegar hún verður tekin 

upp í EES-samninginn“ bætt við á eftir orðunum „reglugerðar (ESB) nr. 575/2013“. 

b)  Í síðasta málslið 5. gr. 24. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við 

á,“ bætt við á eftir orðinu „Framkvæmdastjórnin“. 

14ad. 32015 R 0585: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/585 frá 

18. desember 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tilgreiningu á áhættutímabili tryggingarfjár 

(Stjtíð. ESB L 98, 15.4.2015, bls. 1). 

14ae. 32016 R 0100: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/100 frá 

16. október 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla þar sem sameiginlega ákvörðunarferlið er 

tilgreint með tilliti til umsóknar um sérstök varfærnisleyfi samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 45). 

Ákvæði framkvæmdarreglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem 

hér segir: 

Í c-lið 2. mgr. 10. gr. að því er varðar EFTA-ríkin koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað 

orðanna „Evrópska bankaeftirlitsstofnunin“.  
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14af. 32016 R 0101: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/101 frá  

26. október 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir varfærið mat skv. 14. mgr. 105. gr. (Stjtíð. ESB 

L 21, 28.1.2016, bls. 54), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2016, bls. 17. 

14b. 32014 R 0710: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 710/2014 frá  

23. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skilyrði fyrir beitingu 

sameiginlega ákvörðunarferlisins vegna varfærniskrafna er varða tilteknar stofnanir, 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (Stjtíð. ESB L 188, 27.6.2014, 

bls. 19). 

Ákvæði framkvæmdarreglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem 

hér segir: 

a)  Í c-lið 1. mgr. 10. gr., c-lið 1. mgr. 11. gr., c-lið 1. mgr. 16. gr. og c-lið 1. mgr. 17. gr. orðast 

gildandi „[lögum] Sambandsins“ sem „gildandi lögum skv. EES-samningnum“, að því er 

EFTA-ríkin varðar. 

14c. 32014 R 0926: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 926/2014 frá  

27. ágúst 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát 

og verklagsreglur fyrir tilkynningar varðandi neytingu staðfesturéttar og frelsis til að veita 

þjónustu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (Stjtíð. ESB L 254, 

28.8.2014, bls. 2). 

14d. 32014 R 1151: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1151/2014 frá  

4. júní 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla um upplýsingarnar sem tilkynna á þegar staðfesturéttar og 

frelsi til að veita þjónustu er neytt (Stjtíð. ESB L 309, 30.10.2014, bls. 1).  

14e. 32016 R 0098: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/98 frá  

16. október 2015 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina almenn skilyrði fyrir starfsemi samstarfshópa 

eftirlitsaðila (Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 2). 

Ákvæði framseldu reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér 

segir: 

a)  Eftirfarandi lið er bætt við 4. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 23. gr.: 

„c)  Eftirlitsstofnun EFTA, í því skyni að gera henni kleift að rækja skyldur sínar 

samkvæmt tilskipun 2013/36/ESB, reglugerð (ESB) nr. 575/2013, og samkvæmt 

reglugerð (ESB) nr. 1093/2010.“ 

b)  Í 1. mgr. 13. gr. orðast „innlend lög eða lög Sambandsins“ sem „innlend lög eða gildandi 

lög samkvæmt EES-samningnum“, að því er EFTA-ríkin varðar. 

c)  Í 1. mgr. 22. gr. er orðunum „eða, að því er EFTA-ríkin varðar, EES-samningsins eða 

innlendra laga“ bætt við á eftir „gildandi laga Sambandsins og innlendra laga“.  

14f. 32016 R 0099: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/99 frá  

16. október 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla til að ákvarða rekstrarhlutverk 

samstarfshópa eftirlitsaðila samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB 

(Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2016, bls. 21).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) nr. 241/2014, (ESB) nr. 1151/2014, (ESB) 

2015/61, (ESB) 2015/62, (ESB) 2015/488, (ESB) 2015/585, (ESB) 2015/850, (ESB) 2015/923, (ESB) 

2016/98 og (ESB) 2016/101, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2016, bls. 17, og framkvæmdar-

reglugerða (ESB) nr. 680/2014, (ESB) nr. 710/2014, (ESB) nr. 926/2014, (ESB) 2015/79, (ESB) 

2015/227, (ESB) 2015/1278, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 210, 7.8.2015, bls. 38, (ESB) 2016/99, 

(ESB) 2016/100, (ESB) 2016/313, (ESB) 2016/322, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 95, 9.4.2016, bls. 17, 

(ESB) 2016/428 og (ESB) 2016/1702, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur.  
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 79/2019 frá 29. mars 2019 (23), eftir því hvor dagsetningin er síðar.  

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(23)  Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 170, og EES-viðbætir nr. 99, 12.12.2019, bls. 1. 


