
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 81/2019 

z dnia 29 marca 2019 r. 

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2020/831] 

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 183/2014 z dnia 20 grudnia 
2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w odniesieniu do regulacyjnych standardów 
technicznych dotyczących określenia sposobu obliczania korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredyto
wego (1). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 342/2014 z dnia 21 stycznia 
2014 r. uzupełniające dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących sto
sowania metod obliczania wymogów adekwatności kapitałowej w odniesieniu do konglomeratów finansowych (2). 

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 523/2014 z dnia 12 marca 
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regula
cyjnych standardów technicznych służących określeniu, czym jest bliska odpowiedniość między wartością obligacji 
zabezpieczonych instytucji a wartością aktywów instytucji (3). 

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 525/2014 z dnia 12 marca 
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regula
cyjnych standardów technicznych dotyczących definicji rynku (4). 

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 526/2014 z dnia 12 marca 
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regula
cyjnych standardów technicznych dotyczących ustalania wskaźnika zastępczego spreadu i ograniczonej liczby 
mniejszych portfeli w odniesieniu do ryzyka korekty wyceny kredytowej (5). 

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 527/2014 z dnia 12 marca 
2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych określających klasy instrumentów, które odpowiednio odzwierciedlają jakość kredytową 
instytucji kontynuującej działalność i są przeznaczone do wykorzystania do celów wynagrodzenia zmiennego (6). 

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 528/2014 z dnia 12 marca 
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regula
cyjnych standardów technicznych dotyczących ryzyka związanego z opcjami innego niż ryzyko delta w ramach 
standardowego podejścia do ryzyka rynkowego (7), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 265 z 5.9.2014, 
s. 32. 

(8) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 529/2014 z dnia 12 marca 
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regula
cyjnych standardów technicznych dotyczących oceny istotności rozszerzeń i zmian metody wewnętrznych ratingów 
oraz metody zaawansowanego pomiaru (8). 

(1) Dz.U. L 57 z 27.2.2014, s. 3. 
(2) Dz.U. L 100 z 3.4.2014, s. 1. 
(3) Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 4. 
(4) Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 15. 
(5) Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 17. 
(6) Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 21. 
(7) Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 29. 
(8) Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 36. 
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(9) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 530/2014 z dnia 12 marca 
2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w zakresie regulacyjnych standar
dów technicznych precyzujących istotne ekspozycje i progi w odniesieniu do wewnętrznych metod dotyczących 
ryzyka szczególnego w portfelu handlowym (9). 

(10) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 
2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania 
kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (10). 

(11) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 625/2014 z dnia 13 marca 
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w drodze regulacyjnych 
standardów technicznych określających wymogi dla instytucji inwestujących, instytucji sponsorujących, pierwot
nych kredytodawców oraz instytucji inicjujących w odniesieniu do ekspozycji z tytułu przeniesionego ryzyka kredy
towego (11). 

(12) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2014 z dnia 4 czerwca 
2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących ustalania lokalizacji geograficznej odnośnych ekspozycji kredytowych na 
potrzeby obliczania specyficznych dla instytucji wskaźników bufora antycyklicznego (12). 

(13) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/942 z dnia 4 marca 2015 
r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 529/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących oceny istot
ności rozszerzeń i zmian metod wewnętrznych przy obliczaniu wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu 
ryzyka rynkowego (13). 

(14) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1798 z dnia 2 lipca 2015 
r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 625/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w drodze regulacyjnych standardów technicznych określających 
wymogi dla instytucji inwestujących, instytucji sponsorujących, pierwotnych kredytodawców oraz instytucji inicju
jących w odniesieniu do ekspozycji z tytułu przeniesionego ryzyka kredytowego (14). 

(15) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/861 z dnia 18 lutego 
2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 528/2014 uzupełniającego rozpo
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicz
nych dotyczących ryzyka związanego z opcjami innego niż ryzyko delta w ramach standardowego podejścia do 
ryzyka rynkowego oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 uzupeł
niającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów 
technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pra
cowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (15). 

(16) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grud 
nia 2013 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania infor
macji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 575/2013 (16). 

(17) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 591/2014 z dnia 3 czerwca 
2014 r. w sprawie przedłużenia okresów przejściowych związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych z 
tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 575/2013 i (UE) nr 648/2012 (17). 

(9) Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 50. 
(10) Dz.U. L 167 z 6.6.2014, s. 30. 
(11) Dz.U. L 174 z 13.6.2014, s. 16. 
(12) Dz.U. L 309 z 30.10.2014, s. 5. 
(13) Dz.U. L 154 z 19.6.2015, s. 1. 
(14) Dz.U. L 263 z 8.10.2015, s. 12. 
(15) Dz.U. L 144 z 1.6.2016, s. 21. 
(16) Dz.U. L 355 z 31.12.2013, s. 60. 
(17) Dz.U. L 165 z 4.6.2014, s. 31. 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.7.2020                                                                                                                                          L 210/55   



(18) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 602/2014 z dnia 4 czerwca 
2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w celu ułatwienia konwergencji praktyk nadzorczych w 
odniesieniu do stosowania dodatkowej wagi ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 575/2013 (18). 

(19) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 650/2014 z dnia 4 czerwca 
2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu, struktury, spisu treści i daty 
corocznej publikacji informacji ujawnianych przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/36/UE (19). 

(20) 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) po pkt 14af (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/101) wprowadza się, co następuje: 

„14ag. 32013 R 1423: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawia
jące wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat fun
duszy własnych instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. 
U. L 355 z 31.12.2013, s. 60). 

14ah. 32014 R 0183: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 183/2014 z dnia 20 grudnia 2013 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych 
dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych 
dotyczących określenia sposobu obliczania korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego (Dz. 
U. L 57 z 27.2.2014, s. 3). 

14ai. 32014 R 0523: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 523/2014 z dnia 12 marca 2014 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standar
dów technicznych służących określeniu, czym jest bliska odpowiedniość między wartością obligacji zabezpie
czonych instytucji a wartością aktywów instytucji (Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 4). 

14aj. 32014 R 0525: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 525/2014 z dnia 12 marca 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 148 z 20.5.2014, s. 15). 

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

w art. 1 lit. b) po słowach »państw spoza strefy euro« wprowadza się słowa », państw EFTA«. 

14ak. 32014 R 0526: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 526/2014 z dnia 12 marca 2014 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standar
dów technicznych dotyczących ustalania wskaźnika zastępczego spreadu i ograniczonej liczby mniejszych por
tfeli w odniesieniu do ryzyka korekty wyceny kredytowej (Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 17). 

14al. 32014 R 0528: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 528/2014 z dnia 12 marca 2014 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standar
dów technicznych dotyczących ryzyka związanego z opcjami innego niż ryzyko delta w ramach standardowego 
podejścia do ryzyka rynkowego (Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 29), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. 
L 265 z 5.9.2014, s. 32, zmienione: 

— 32016 R 0861: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/861 z dnia 18 lutego 2016 r. (Dz. 
U. L 144 z 1.6.2016, s. 21). 

(18) Dz.U. L 166 z 5.6.2014, s. 22. 
(19) Dz.U. L 185 z 25.6.2014, s. 1. 
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14am. 32014 R 0529: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 529/2014 z dnia 12 marca 2014 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standar
dów technicznych dotyczących oceny istotności rozszerzeń i zmian metody wewnętrznych ratingów oraz 
metody zaawansowanego pomiaru (Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 36), zmienione: 

— 32015 R 0942: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/942 (Dz.U. L 154 z 19.6.2015, s. 1). 

14an. 32014 R 0591: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 591/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie 
przedłużenia okresów przejściowych związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozy
cji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 575/2013 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 165 z 4.6.2014, s. 31). 

14ao. 32014 R 0602: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 602/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. ustanawia
jące wykonawcze standardy techniczne w celu ułatwienia konwergencji praktyk nadzorczych w odniesieniu do 
stosowania dodatkowej wagi ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 166 z 5.6.2014, s. 22). 

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

w art. 1 ust. 6: 

(i) słowa »w dniu 1 stycznia 2011 r. lub po tym dniu a przed dniem 1 stycznia 2014 r.« zastępuje się słowami 
»w okresie trzech lat poprzedzających datę wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2019 z 
dnia 29 marca 2019 r.«; 

(ii) słowa »dniem 31 grudnia 2013 r.« zastępuje się słowami: »datą wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu 
EOG nr 79/2019 z dnia 29 marca 2019 r.«. 

14ap. 32014 R 0625: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 625/2014 z dnia 13 marca 2014 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w drodze regulacyjnych standardów tech
nicznych określających wymogi dla instytucji inwestujących, instytucji sponsorujących, pierwotnych kredyto
dawców oraz instytucji inicjujących w odniesieniu do ekspozycji z tytułu przeniesionego ryzyka kredytowego 
(Dz.U. L 174 z 13.6.2014, s. 16), zmienione: 

— 32015 R 1798: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/1798 (Dz.U. L 263 z 8.10.2015, 
s. 12).”; 

2) po pkt 14f (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/99) wprowadza się, co następuje: 

„14g. 32014 R 0527: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 527/2014 z dnia 12 marca 2014 r. uzupełniające 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicz
nych określających klasy instrumentów, które odpowiednio odzwierciedlają jakość kredytową instytucji konty
nuującej działalność i są przeznaczone do wykorzystania do celów wynagrodzenia zmiennego (Dz.U. L 148 z 
20.5.2014, s. 21). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następują
cych dostosowań: 

w art. 2 lit. c) ppkt (i) w odniesieniu do państw EFTA słowa »średniego rocznego kursu zmiany dla Unii« odczy
tuje się jako »średniego rocznego kursu zmiany dla EOG«. 

14h. 32014 R 0530: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 530/2014 z dnia 12 marca 2014 r. uzupełniające 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w zakresie regulacyjnych standardów technicznych 
precyzujących istotne ekspozycje i progi w odniesieniu do wewnętrznych metod dotyczących ryzyka szczegól
nego w portfelu handlowym (Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 50). 

14i. 32014 R 0604: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicz
nych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowni
ków, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (Dz.U. L 167 z 6.6.2014, 
s. 30), zmienione: 

— 32016 R 0861: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/861 z dnia 18 lutego 2016 r. (Dz.U. 
L 144 z 1.6.2016, s. 21). 

14j. 32014 R 0650: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 650/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. ustanawiające 
wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu, struktury, spisu treści i daty corocznej publikacji 
informacji ujawnianych przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/36/UE (Dz.U. L 185 z 25.6.2014, s. 1). 
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Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia wykonawczego odczytuje się z uwzględnieniem następu
jących dostosowań: 

a) w art. 2, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »prawie unijnym« zastępuje się słowami »ustawodawstwie 
mającym zastosowanie na mocy Porozumienia EOG«; 

b) w art. 5 akapit pierwszy, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »do dnia 31 lipca 2014 r.« odczytuje się jako 
»w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2019 z dnia 
29 marca 2019 r.«. 

14k. 32014 R 1152: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. uzupełniające 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicz
nych dotyczących ustalania lokalizacji geograficznej odnośnych ekspozycji kredytowych na potrzeby obliczania 
specyficznych dla instytucji wskaźników bufora antycyklicznego (Dz.U. L 309 z 30.10.2014, s. 5).”; 

3) po pkt 31ea (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/87/WE) wprowadza się, co następuje: 

„31eaa. 32014 R 0342: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 342/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. uzupełnia
jące dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania 
metod obliczania wymogów adekwatności kapitałowej w odniesieniu do konglomeratów finansowych 
(Dz.U. L 100 z 3.4.2014, s. 1).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) nr 183/2014, (UE) nr 342/2014, (UE) nr 523/2014, (UE) nr 525/2014, 
(UE) nr 526/2014, (UE) nr 527/2014, (UE) nr 528/2014, (UE) nr 529/2014, (UE) nr 530/2014, (UE) nr 604/2014, 
(UE) nr 625/2014, (UE) nr 1152/2014, (UE) 2015/942, (UE) 2015/1798 i (UE) 2016/861 oraz rozporządzeń wykona
wczych (UE) nr 1423/2013, (UE) nr 591/2014, (UE) nr 602/2014 i (UE) nr 650/2014 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. (20), 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. 
(20) Dz.U. L 321 z 12.12.2019, s. 170. 
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