
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 82/2019 

z dnia 29 marca 2019 r. 

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2020/832] 

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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1014 z dnia 
8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w zakresie wyłączeń dotyczących podmiotów pro
wadzących handel towarami (1). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1187/2014 z dnia 2 paździer 
nika 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do 
regulacyjnych standardów technicznych mających na celu ustalenie ogólnej ekspozycji wobec danego klienta lub 
grupy powiązanych klientów w odniesieniu do transakcji dotyczących aktywów bazowych (2). 

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1222/2014 z dnia 8 paździer 
nika 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących określenia metody identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemo
wym oraz definiowania podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (3). 

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1555 z dnia 28 maja 
2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regula
cyjnych standardów technicznych dotyczących ujawniania informacji na temat przestrzegania przez instytucje 
wymogu w zakresie bufora antycyklicznego zgodnie z art. 440 (4). 

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1556 z dnia 11 czerwca 
2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regula
cyjnych standardów technicznych dotyczących przejściowego stosowania podejścia IRB do ekspozycji kapitało
wych (5). 

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/709 z dnia 26 stycznia 
2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regula
cyjnych standardów technicznych określających warunki stosowania odstępstw dotyczących walut z ograniczeniami 
dostępności aktywów płynnych (6). 

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/72 z dnia 23 września 
2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regula
cyjnych standardów technicznych określających warunki udzielania zezwoleń dotyczących stosowania danych (7). 

(8) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/180 z dnia 24 paździer 
nika 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących standardów oceny portfeli odniesienia i procedur wymiany wyników ocen (8). 

(1) Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 153. 
(2) Dz.U. L 324 z 7.11.2014, s. 1. 
(3) Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 27. 
(4) Dz.U. L 244 z 19.9.2015, s. 1. 
(5) Dz.U. L 244 z 19.9.2015, s. 9. 
(6) Dz.U. L 125 z 13.5.2016, s. 1. 
(7) Dz.U. L 10 z 14.1.2017, s. 1. 
(8) Dz.U. L 29 z 3.2.2017, s. 1. 
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(9) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/208 z dnia 31 paździer 
nika 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do 
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dodatkowych wypływów płynności odpowiadających potrze
bom w zakresie zabezpieczenia wynikającym z wpływu scenariusza niekorzystnych warunków rynkowych na ope
racje instytucji w ramach transakcji na instrumentach pochodnych (9). 

(10) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 945/2014 z dnia 4 września 
2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące stosownych indeksów o odpowiednim pozio
mie dywersyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (10). 

(11) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1030/2014 z dnia 29 wrześ 
nia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do jednolitych formatów i dat do celów 
ujawniania wartości stosowanych do określania globalnych instytucji o znaczeniu systemowym zgodnie z rozporzą
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (11). 

(12) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/233 z dnia 13 lutego 
2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do walut, w przypadku których definicja 
aktywów przyjmowanych przez bank centralny jako zabezpieczenie jest bardzo wąska zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (12). 

(13) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2197 z dnia 27 listopada 
2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do walut silnie ze sobą skorelowanych zgod
nie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (13). 

(14) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2344 z dnia 15 grudnia 
2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do walut z ograniczeniami dostępności 
aktywów płynnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (14). 

(15) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/200 z dnia 15 lutego 
2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat wskaź
nika dźwigni instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (15). 

(16) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/818 z dnia 17 maja 
2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1030/2014 ustanawiające wykonawcze standardy tech
niczne w odniesieniu do jednolitych formatów i daty do celów ujawniania wartości stosowanych do określania glo
balnych instytucji o znaczeniu systemowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 575/2013 (16). 

(17) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1646 z dnia 13 września 
2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do indeksów głównych i uznanych giełd 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościo
wych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (17). 

(18) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1799 z dnia 7 paździer 
nika 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące przyporządkowania ocen kredytowych 
wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny jakości kredytowej dla ryzyka kredytowego zgodnie z art. 136 
ust. 1 oraz art. 136 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (18). 

(9) Dz.U. L 33 z 8.2.2017, s. 14. 
(10) Dz.U. L 265 z 5.9.2014, s. 3. 
(11) Dz.U. L 284 z 30.9.2014, s. 14. 
(12) Dz.U. L 39 z 14.2.2015, s. 11. 
(13) Dz.U. L 313 z 28.11.2015, s. 30. 
(14) Dz.U. L 330 z 16.12.2015, s. 26. 
(15) Dz.U. L 39 z 16.2.2016, s. 5. 
(16) Dz.U. L 136 z 25.5.2016, s. 4. 
(17) Dz.U. L 245 z 14.9.2016, s. 5. 
(18) Dz.U. L 275 z 12.10.2016, s. 3. 
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(19) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1801 z dnia 11 paździer 
nika 2016 r. w sprawie ustanowienia wykonawczych standardów technicznych dotyczących przyporządkowania 
ocen kredytowych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej w odniesieniu do 
sekurytyzacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (19). 

(20) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2070 z dnia 14 września 
2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące wzorów, definicji i rozwiązań informatycznych 
stosowanych przez instytucje przy dokonywaniu zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i właści
wych organów zgodnie z art. 78 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (20). 

(21) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/908/UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w 
sprawie równoważności wymogów nadzorczych i regulacyjnych niektórych państw trzecich i terytoriów trzecich 
do celów traktowania ekspozycji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 575/2013 (21). 

(22) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/230 z dnia 17 lutego 2016 r. 
zmieniającą decyzję wykonawczą 2014/908/UE w odniesieniu do wykazów państw trzecich i terytoriów trzecich, 
których wymogi nadzorcze i regulacyjne są uznawane za równoważne do celów traktowania ekspozycji zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (22). 

(23) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2358 z dnia 20 grudnia 2016 r. 
zmieniającą decyzję wykonawczą 2014/908/UE w odniesieniu do wykazów państw trzecich i terytoriów trzecich, 
których wymogi nadzorcze i regulacyjne są uznawane za równoważne do celów traktowania ekspozycji zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (23). 

(24) 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) wprowadza się tiret w brzmieniu: 

„— 32016 R 1014: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1014 z dnia 8 czerwca 2016 r. 
(Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 153).”; 

2) po pkt 14ap (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 625/2014) wprowadza się, co następuje: 

„14aq. 32014 R 0945: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 945/2014 z dnia 4 września 2014 r. ustanawia
jące wykonawcze standardy techniczne dotyczące stosownych indeksów o odpowiednim poziomie dywersyfi
kacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 265 z 
5.9.2014, s. 3). 

14ar. 32014 R 1030: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1030/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustana
wiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do jednolitych formatów i dat do celów ujawniania 
wartości stosowanych do określania globalnych instytucji o znaczeniu systemowym zgodnie z rozporządze
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 284 z 30.9.2014, s. 14), zmienione: 

— 32016 R 0818: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/818 z dnia 17 maja 2016 r. (Dz.U. 
L 136 z 25.5.2016, s. 4). 

14as. 32014 R 1187: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1187/2014 z dnia 2 października 2014 r. uzupełnia
jące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standar
dów technicznych mających na celu ustalenie ogólnej ekspozycji wobec danego klienta lub grupy powiązanych kli
entów w odniesieniu do transakcji dotyczących aktywów bazowych (Dz.U. L 324 z 7.11.2014, s. 1). 

(19) Dz.U. L 275 z 12.10.2016, s. 27. 
(20) Dz.U. L 328 z 2.12.2016, s. 1. 
(21) Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 155. 
(22) Dz.U. L 41 z 18.2.2016, s. 23. 
(23) Dz.U. L 348 z 21.12.2016, s. 75. 
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14at. 32014 D 0908: decyzja wykonawcza Komisji 2014/908/UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie równoważ
ności wymogów nadzorczych i regulacyjnych niektórych państw trzecich i terytoriów trzecich do celów trakto
wania ekspozycji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 359 
z 16.12.2014, s. 155), zmieniona: 

— 32016 D 0230: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/230 z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. L 41 z 
18.2.2016, s. 23), 

— 32016 D 2358: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2358 z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 348 z 
21.12.2016, s. 75). 

14au. 32015 R 0233: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/233 z dnia 13 lutego 2015 r. ustanawiające 
wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do walut, w przypadku których definicja aktywów przyjmo
wanych przez bank centralny jako zabezpieczenie jest bardzo wąska zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 39 z 14.2.2015, s. 11). 

14av. 32015 R 1555: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1555 z dnia 28 maja 2015 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standar
dów technicznych dotyczących ujawniania informacji na temat przestrzegania przez instytucje wymogu w 
zakresie bufora antycyklicznego zgodnie z art. 440 (Dz.U. L 244 z 19.9.2015, s. 1). 

14aw. 32015 R 1556: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1556 z dnia 11 czerwca 2015 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standar
dów technicznych dotyczących przejściowego stosowania podejścia IRB do ekspozycji kapitałowych (Dz. 
U. L 244 z 19.9.2015, s. 9). 

14ax. 32015 R 2197: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2197 z dnia 27 listopada 2015 r. ustanawia
jące wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do walut silnie ze sobą skorelowanych zgodnie z rozpo
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 313 z 28.11.2015, s. 30). 

14ay. 32015 R 2344: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2344 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawia
jące wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do walut z ograniczeniami dostępności aktywów płyn
nych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 330 z 
16.12.2015, s. 26). 

14az. 32016 R 0200: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/200 z dnia 15 lutego 2016 r. ustanawiające 
wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat wskaźnika dźwigni insty
tucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 39 z 
16.2.2016, s. 5). 

14aza. 32016 R 0709: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/709 z dnia 26 stycznia 2016 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standar
dów technicznych określających warunki stosowania odstępstw dotyczących walut z ograniczeniami dostęp
ności aktywów płynnych (Dz.U. L 125 z 13.5.2016, s. 1). 

14azb. 32016 R 1646: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1646 z dnia 13 września 2016 r. ustanawia
jące wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do indeksów głównych i uznanych giełd zgodnie z roz
porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz.U. L 245 z 14.9.2016, s. 5). 

14azc. 32016 R 1799: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1799 z dnia 7 października 2016 r. ustana
wiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące przyporządkowania ocen kredytowych wystawianych 
przez zewnętrzne instytucje oceny jakości kredytowej dla ryzyka kredytowego zgodnie z art. 136 ust. 1 oraz 
art. 136 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 275 z 
12.10.2016, s. 3). 

14azd. 32016 R 1801: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1801 z dnia 11 października 2016 r. w spra
wie ustanowienia wykonawczych standardów technicznych dotyczących przyporządkowania ocen kredyto
wych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej w odniesieniu do sekuryty
zacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 275 z 
12.10.2016, s. 27). 
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14aze. 32017 R 0072: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/72 z dnia 23 września 2016 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standar
dów technicznych określających warunki udzielania zezwoleń dotyczących stosowania danych (Dz.U. L 10 z 
14.1.2017, s. 1). 

14azf. 32017 R 0208: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/208 z dnia 31 października 2016 r. uzupełnia
jące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych stan
dardów technicznych dotyczących dodatkowych wypływów płynności odpowiadających potrzebom w zakresie 
zabezpieczenia wynikającym z wpływu scenariusza niekorzystnych warunków rynkowych na operacje instytu
cji w ramach transakcji na instrumentach pochodnych (Dz.U. L 33 z 8.2.2017, s. 14).”; 

3) po pkt 14k (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2014) wprowadza się, co następuje: 

„14 l. 32014 R 1222: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1222/2014 z dnia 8 października 2014 r. uzupeł
niające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów 
technicznych dotyczących określenia metody identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz 
definiowania podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 27). 

14 m. 32016 R 2070: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2070 z dnia 14 września 2016 r. ustanawia
jące wykonawcze standardy techniczne dotyczące wzorów, definicji i rozwiązań informatycznych stosowanych 
przez instytucje przy dokonywaniu zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i właściwych orga
nów zgodnie z art. 78 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (Dz.U. L 328 z 
2.12.2016, s. 1). 

14n. 32017 R 0180: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/180 z dnia 24 października 2016 r. uzupełnia
jące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów tech
nicznych dotyczących standardów oceny portfeli odniesienia i procedur wymiany wyników ocen (Dz.U. L 29 z 
3.2.2017, s. 1).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1014, rozporządzeń delegowanych (UE) nr 1187/2014, (UE) nr 1222/2014, (UE) 
2015/1555, (UE) 2015/1556, (UE) 2016/709, (UE) 2017/72, (UE) 2017/180 i (UE) 2017/208, rozporządzeń wykona
wczych (UE) nr 945/2014, (UE) nr 1030/2014, (UE) 2015/233, (UE) 2015/2197, (UE) 2015/2344, (UE) 2016/200, (UE) 
2016/818, (UE) 2016/1646, (UE) 2016/1799, (UE) 2016/1801 i (UE) 2016/2070 oraz decyzji wykonawczych 
2014/908/UE, (UE) 2016/230 i (UE) 2016/2358 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suple
mencie 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. (24), 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 
Przewodniczący 

Claude MAERTEN     

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