
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 80/2019 

z dnia 29 marca 2019 r. 

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2020/830] 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regula
cyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytu
cje (1). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1151/2014 z dnia 4 czerwca 
2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących informacji, które należy zawrzeć w powiadomieniu w przypadku korzystania 
ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (2). 

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 
10 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odnie
sieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (3). 

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/62 z dnia 
10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odnie
sieniu do wskaźnika dźwigni (4). 

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/488 z dnia 4 września 
2014 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014 w odniesieniu do obowiązujących firmy wymo
gów w zakresie funduszy własnych opartych na stałych kosztach pośrednich (5). 

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/585 z dnia 
18 grudnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu 
do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia okresów ryzyka w związku z uzupełnieniem 
zabezpieczenia (6). 

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/850 z dnia 30 stycznia 
2015 r. w sprawie zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) nr 241/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczą
cych wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytucje (7). 

(8) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/923 z dnia 
11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014 uzupełniające rozporządzenie Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczą
cych wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytucje (8). 

(9) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/98 z dnia 16 października 
2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących określania ogólnych warunków funkcjonowania kolegiów organów nad
zoru (9). 

(1) Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 8. 
(2) Dz.U. L 309 z 30.10.2014, s. 1. 
(3) Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 1. 
(4) Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 37. 
(5) Dz.U. L 78 z 24.3.2015, s. 1. 
(6) Dz.U. L 98 z 15.4.2015, s. 1. 
(7) Dz.U. L 135 z 2.6.2015, s. 1. 
(8) Dz.U. L 150 z 17.6.2015, s. 1. 
(9) Dz.U. L 21 z 28.1.2016, s. 2. 
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(10) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/101 z dnia 
26 października 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odnie
sieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny zgodnie z art. 105 ust. 14 (10), z 
poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 28 z 4.2.2016, s. 17. 

(11) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej 
instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (11). 

(12) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 710/2014 z dnia 
23 czerwca 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące warunków stosowania procedury 
wspólnej decyzji na temat wymogów ostrożnościowych dostosowanych do konkretnych instytucji zgodnie z dyrek
tywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (12). 

(13) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 926/2014 z dnia 
27 sierpnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, 
szablonów i procedur na potrzeby powiadomień związanych z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swo
body świadczenia usług zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (13). 

(14) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/79 z dnia 
18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze stan
dardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do obciążenia aktywów, jednolitego modelu punktów danych i 
zasad walidacji (14). 

(15) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/227 z dnia 
9 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze stan
dardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (15). 

(16) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1278 z dnia 
9 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze 
standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji w odniesieniu do instrukcji, wzorów i defi
nicji (16), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 210 z 7.8.2015, s. 38. 

(17) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/99 z dnia 
16 października 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące ustalania zasad operacyjnego 
funkcjonowania kolegiów organów nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/36/UE (17). 

(18) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/100 z dnia 
16 października 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne określające procedurę wspólnej decyzji w 
odniesieniu do wniosków o niektóre zezwolenia w zakresie nadzoru ostrożnościowego zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (18). 

(19) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/313 z dnia 
1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do dodatkowych wskaź
ników monitorowania na potrzeby sprawozdawczości w zakresie płynności (19). 

(20) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/322 z dnia 
10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze stan
dardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów 
netto (20), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 95 z 9.4.2016, s. 17. 

(10) Dz.U. L 21 z 28.1.2016, s. 54. 
(11) Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1. 
(12) Dz.U. L 188 z 27.6.2014, s. 19. 
(13) Dz.U. L 254 z 28.8.2014, s. 2. 
(14) Dz.U. L 14 z 21.1.2015, s. 1. 
(15) Dz.U. L 48 z 20.2.2015, s. 1. 
(16) Dz.U. L 205 z 31.7.2015, s. 1. 
(17) Dz.U. L 21 z 28.1.2016, s. 21. 
(18) Dz.U. L 21 z 28.1.2016, s. 45. 
(19) Dz.U. L 60 z 5.3.2016, s. 5. 
(20) Dz.U. L 64 z 10.3.2016, s. 1. 
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(21) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/428 z dnia 
23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze 
standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji w odniesieniu do sprawozdawczości w 
zakresie wskaźnika dźwigni (21). 

(22) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1702 z dnia 
18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do wzorów i instruk
cji (22). 

(23) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 14a (rozporządzenie (UE) nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32015 R 0062: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10 października 2014 r. (Dz.U. 
L 11 z 17.1.2015, s. 37).”; 

2) po pkt 14a (rozporządzenie (UE) nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się, co następuje: 

„14aa. 32014 R 0241: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standar
dów technicznych dotyczących definicji rynku (Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 8), zmienione: 

— 32015 R 0488: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/488 z dnia 4 września 2014 r. (Dz.U. L 
78 z 24.3.2015, s. 1), 

— 32015 R 0850: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/850 z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz.U. L 
135 z 2.6.2015, s. 1), 

— 32015 R 0923: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/923 z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U. L 
150 z 17.6.2015, s. 1). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następu
jących dostosowań: 

a) w art. 4 ust. 2 dodaje się litery w brzmieniu: 

»t) w Liechtensteinie: instytucje zarejestrowane jako ‘Genossenschaft’ w ramach ‘Personen- und Gesell
schaftsrechts (PGR) vom 20. Januar 1926’; 

u) w Norwegii: instytucje zatwierdzone jako ‘kredittforetak organisert som samvirkeforetak’ na mocy 
ustawy o przedsiębiorstwach finansowych i grupach finansowych (‘lov 10. april 2015 nr. 17 om finans
foretak og finanskonsern’).«; 

b) w art. 5 ust. 2 dodaje się litery w brzmieniu: 

»g) w Norwegii: instytucje zatwierdzone jako ‘sparebank’ na mocy ustawy o przedsiębiorstwach finanso
wych i grupach finansowych (‘lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern’); 

h) w Islandii: instytucje zarejestrowane jako ‘sparisjóður’ na mocy islandzkiej ustawy o przedsiębiorstwach 
finansowych (‘Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002’).«. 

14ab. 32014 R 0680: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawia
jące wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporzą
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1), zmienione: 

— 32015 R 0079: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/79 z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz.U. L 
14 z 21.1.2015, s. 1), 

— 32015 R 0227: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/227 z dnia 9 stycznia 2015 r. (Dz.U. L 
48 z 20.2.2015, s. 1), 

(21) Dz.U. L 83 z 31.3.2016, s. 1. 
(22) Dz.U. L 263 z 29.9.2016, s. 1. 
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— 32015 R 1278: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1278 z dnia 9 lipca 2015 r. (Dz.U. L 
205 z 31.7.2015, s. 1), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 210 z 7.8.2015, s. 38, 

— 32016 R 0313: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/313 z dnia 1 marca 2016 r. (Dz.U. L 
60 z 5.3.2016, s. 5), 

— 32016 R 0322: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/322 z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz.U. L 
64 z 10.3.2016, s. 1), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 95 z 9.4.2016, s. 17, 

— 32016 R 0428: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/428 z dnia 23 marca 2016 r. (Dz.U. L 
83 z 31.3.2016, s. 1), 

— 32016 R 1702: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1702 z dnia 18 sierpnia 2016 r. (Dz. 
U. L 263 z 29.9.2016, s. 1). 

14ac. 32015 R 0061: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełnia
jące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia 
wypływów netto dla instytucji kredytowych (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 1). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następu
jących dostosowań: 

a) w art. 19 ust. 3 i 4, w odniesieniu do państw EFTA, po słowach »rozporządzenia (UE) nr 575/2013« wpro
wadza się słowa »po jego uwzględnieniu w Porozumieniu EOG«; 

b) w art. 24 ust. 5 ostatnie zdanie, po słowie »Komisja« wprowadza się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nad
zoru EFTA«. 

14ad. 32015 R 0585: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/585 z dnia 18 grudnia 2014 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standar
dów technicznych dotyczących określenia okresów ryzyka w związku z uzupełnieniem zabezpieczenia (Dz.U. 
L 98 z 15.4.2015, s. 1). 

14ae. 32016 R 0100: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/100 z dnia 16 października 2015 r. ustana
wiające wykonawcze standardy techniczne określające procedurę wspólnej decyzji w odniesieniu do wniosków 
o niektóre zezwolenia w zakresie nadzoru ostrożnościowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 21 z 28.1.2016, s. 45). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia wykonawczego odczytuje się z uwzględnieniem następu
jących dostosowań: 

w art. 10 ust. 2 lit. c), w odniesieniu do państw EFTA, słowo »EUNB« odczytuje się jako »Urząd Nadzoru EFTA«. 

14af. 32016 R 0101: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/101 z dnia 26 października 2015 r. uzupełnia
jące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych stan
dardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny zgodnie z art. 105 ust. 14 (Dz.U. L 21 z 28.1.2016, s. 54), 
z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 28 z 4.2.2016, s. 17. 

14b. 32014 R 0710: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 710/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. ustanawia
jące wykonawcze standardy techniczne dotyczące warunków stosowania procedury wspólnej decyzji na temat 
wymogów ostrożnościowych dostosowanych do konkretnych instytucji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Euro
pejskiego i Rady 2013/36/UE (Dz.U. L 188 z 27.6.2014, s. 19). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia wykonawczego odczytuje się z uwzględnieniem następu
jących dostosowań: 

a) w art. 10 ust. 1 lit. c), art. 11 ust. 1 lit. c), art. 16 ust. 1 lit. c) oraz art. 17 ust. 1 lit. c), w odniesieniu do pań
stw EFTA, słowa »obowiązującego prawa unijnego i« odczytuje się jako »prawa mającego zastosowanie na 
mocy Porozumienia EOG oraz prawa«. 

14c. 32014 R 0926: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 926/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. ustanawia
jące wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na 
potrzeby powiadomień związanych z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (Dz.U. L 254 z 28.8.2014, s. 2). 

14d. 32014 R 1151: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1151/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. uzupełnia
jące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów tech
nicznych dotyczących informacji, które należy zawrzeć w powiadomieniu w przypadku korzystania ze swo
body przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (Dz.U. L 309 z 30.10.2014, s. 1). 

14e. 32016 R 0098: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/98 z dnia 16 października 2015 r. uzupełnia
jące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów tech
nicznych dotyczących określania ogólnych warunków funkcjonowania kolegiów organów nadzoru (Dz.U. L 21 
z 28.1.2016, s. 2). 
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Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następu
jących dostosowań: 

a) w art. 3 ust. 4 i art. 23 ust. 4 dodaje się literę w brzmieniu: 

»c) Urząd Nadzoru EFTA w celu umożliwienia mu wykonywania swoich obowiązków na mocy dyrektywy 
2013/36/UE, rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.«; 

b) w art. 13 ust. 1, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »przepisami krajowymi lub unijnymi « odczytuje się 
jako »przepisami krajowymi lub przepisami mającymi zastosowanie na mocy Porozumienia EOG«; 

c) w art. 22 ust. 1, po słowach »obowiązujących przepisów unijnych i krajowych« wprowadza się słowa »lub, w 
odniesieniu do państw EFTA, postanowień Porozumienia EOG lub przepisów krajowych,«. 

14f. 32016 R 0099: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/99 z dnia 16 października 2015 r. ustanawia
jące wykonawcze standardy techniczne dotyczące ustalania zasad operacyjnego funkcjonowania kolegiów orga
nów nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (Dz.U. L 21 z 28.1.2016, 
s. 21).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) nr 241/2014, (UE) nr 1151/2014, (UE) 2015/61, (UE) 2015/62, (UE) 2015/488, 
(UE) 2015/585, (UE) 2015/850, (UE) 2015/923, (UE) 2016/98 i (UE) 2016/101 z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. 
L 28 z 4.2.2016, s. 17 oraz rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 680/2014, (UE) nr 710/2014, (UE) nr 926/2014, (UE) 
2015/79, (UE) 2015/227, (UE) 2015/1278, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 210 z 7.8.2015, s. 38, (UE) 
2016/99, (UE) 2016/100, (UE) 2016/313, (UE) 2016/322, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 95 z 9.4.2016, 
s. 17, (UE) 2016/428 i (UE) 2016/1702 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie 
EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 marca 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewi
dzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG 
nr 79/2019 z dnia 29 marca 2019 r. (23), w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2019 r.  

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Claude MAERTEN 

Przewodniczący     

(*)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 
(23) Dz.U. L 321 z 12.12.2019, s. 17. 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.7.2020                                                                                                                                          L 210/53   


	Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 80/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2020/830] 

