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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1398 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Σεπτεμβρίου 2019
για τον διορισμό τριών τακτικών μελών, έπειτα από πρόταση της Ιταλικής Δημοκρατίας, στην Επιτροπή
των Περιφερειών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της ιταλικής κυβέρνησης,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στις 26 Ιανουαρίου 2015, στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και στις 23 Ιουνίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις
(ΕΕ) 2015/116 (1), (ΕΕ) 2015/190 (2) και (ΕΕ) 2015/994 (3) για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020. Στις
8 Οκτωβρίου 2018, με την απόφαση (ΕΕ) 2018/1510 του Συμβουλίου (4), η κα Micaela FANELLI διορίστηκε εκ νέου
τακτικό μέλος ώστε να ληφθεί υπόψη η νέα της εντολή.
Δύο θέσεις τακτικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών έμειναν κενές λόγω της λήξης της θητείας της κας Micaela
FANELLI και της κας Catiuscia MARINI.

(3)

Μία θέση τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έμεινε κενή λόγω της λήξης της εντολής βάσει της οποίας
είχε προταθεί ο κ. Matteo Luigi BIANCHI [Sindaco del Comune di Morazzone (VA)].

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Διορίζονται τακτικά μέλη στην Επιτροπή των Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της θητείας, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου
2020 οι εξής:
— κα Virginia RAGGI, Sindaco di Roma Capitale,
— κ. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte,
— κ. Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Morazzone (VA) (αλλαγή εντολής).
(1) Απόφαση (ΕΕ) 2015/116 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 20 της 27.1.2015, σ. 42).
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2015/190 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής
των Περιφερειών για την περίοδο από την 26η Ιανουαρίου 2015 έως την 25η Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 31 της 7.2.2015, σ. 25).
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2015/994 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2015, για τον διορισμό μελών και αναπληρωτών της Επιτροπής των Περιφερειών
για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 159 της 25.6.2015, σ. 70).
(4) Απόφαση (ΕΕ) 2018/1510 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2018, για τον διορισμό δύο τακτικών μελών, έπειτα από πρόταση της Ιταλικής
Δημοκρατίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕ L 255 της 11.10.2018, σ. 15).
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2019.
Για το Συμβούλιο
H Πρόεδρος
T. TUPPURAINEN
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1399 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Σεπτεμβρίου 2019
για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/909/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο των περιοχών
που υπόκεινται σε προστατευτικά μέτρα λόγω της εμφάνισης του μικρού κανθάρου των κυψελών στην
Ιταλία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 6418]
(Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς
ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το
άρθρο 9 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους
που εφαρμόζονται στο ενδοενωσιακό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της
εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/909/ΕΕ της Επιτροπής (3) καθόρισε ορισμένα προστατευτικά μέτρα που έπρεπε να
ληφθούν από την Ιταλία μετά την εμφάνιση του μικρού κανθάρου των κυψελών (Aethina tumida) σε ορισμένες περιοχές,
αρχικά στις περιφέρειες της Καλαβρίας και της Σικελίας. Σε συνέχεια των επιδημιολογικών εξελίξεων των προηγούμενων
ετών και μετά την έναρξη ισχύος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/370 της Επιτροπής (4), τα μέτρα αυτά περιορί
ζονται επί του παρόντος στην περιφέρεια της Καλαβρίας.

(2)

Στις 21 Ιουνίου 2019 η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή νέα εμφάνιση του μικρού κανθάρου των κυψελών στη
Σικελία. Κατά συνέπεια, ο κατάλογος των περιοχών που υπόκεινται στα προστατευτικά μέτρα που προβλέπονται στο
παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/909/ΕΕ θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει εκ νέου την περιοχή
της Σικελίας.

(3)

Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση 2014/909/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ο πίνακας στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/909/ΕΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιοχές που υπόκεινται σε προστατευτικά μέτρα

Περιφέρεια της Καλαβρίας: ολόκληρη η περιφέρεια
Περιφέρεια της Σικελίας: ολόκληρη η περιφέρεια»

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13.
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.
(3) Εκτελεστική απόφαση 2014/909/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2014, για ορισμένα προστατευτικά μέτρα σχετικά με την
επιβεβαιωμένη εμφάνιση του μικρού κανθάρου των κυψελών στην Ιταλία (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 161).
(4) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/370 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/909/ΕΕ
με παράταση της περιόδου εφαρμογής των προστατευτικών μέτρων λόγω της εμφάνισης του μικρού κανθάρου των κυψελών στην Ιταλία (ΕΕ L 56
της 3.3.2017, σ. 213).
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2019.
Για την Επιτροπή
Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής
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III
(Λοιπές πράξεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ αριθ. 84.2019
της 29ης Μαρτίου 2019
για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
[2019/1400]
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («συμφωνία για τον ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (EΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά
με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή
κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (1) πρέπει να
ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129 καταργεί την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (2), που έχει ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ και πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί από τη συμφωνία για τον
ΕΟΧ με ισχύ από την 21η Ιουλίου 2019.

(3)

Το παράρτημα IX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα IX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:
1. 1. Το σημείο 29β (οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) διαγράφεται με ισχύ από την
21η Ιουλίου 2019.
2. Μετά το σημείο 29βγ [κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/301 της Επιτροπής] παρεμβάλλονται τα ακόλουθα:
«29βδ. 32017 R 1129: Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης
Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών
αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της
οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:
α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας και εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, οι όροι “κράτος/-η μέλος/-η” και “αρμόδιες αρχές” νοείται ότι περιλαμ
βάνουν, πέραν της έννοιας που έχουν στον κανονισμό, τα κράτη της ΕΖΕΣ και τις αρμόδιες αρχές τους,
αντίστοιχα.
β) Οι αναφορές σε άλλες πράξεις στον κανονισμό λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τον βαθμό και τη μορφή
ενσωμάτωσής τους στη συμφωνία.
(1) ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12.
(2) ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.
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γ) Στο άρθρο 9 παράγραφος 3, μετά τις λέξεις “21 Ιουλίου 2019” παρεμβάλλεται η φράση “ή από την
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της απόφασης αριθ. 84/2019 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 29ης Μαρτίου
2019, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη”.
δ) Στο άρθρο 22 παράγραφος 11 η φράση “του δικαίου της Ένωσης” αντικαθίσταται από τη φράση “της
συμφωνίας για τον ΕΟΧ”.
ε) Στο άρθρο 33 παράγραφος 5, μετά τη φράση “στην ΕΑΚΑΑ” παρεμβάλλεται η φράση “ή, κατά περίπτωση, στην
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.
στ) Στο άρθρο 34 παράγραφος 1, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση “και με την Εποπτεύουσα Αρχή της
ΕΖΕΣ” παρεμβάλλεται μετά τη λέξη “ΕΑΚΑΑ”.
ζ) Στο άρθρο 35 παράγραφος 2 η φράση “του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου” αντικαθίσταται από τη φράση “της
συμφωνίας για τον ΕΟΧ ή του εθνικού δικαίου”.
η) Στο άρθρο 37 παράγραφος 3, μετά τη φράση “στην ΕΑΚΑΑ” παρεμβάλλεται η φράση “ή, κατά περίπτωση, στην
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.
θ) Στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο δ), η φράση “το σχετικό ενωσιακό δίκαιο” αντικαθίσταται από τη φράση
“τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας για τον ΕΟΧ”.
ι)

Στο άρθρο 46 παράγραφος 3, μετά τις λέξεις “21 Ιουλίου 2019” παρεμβάλλεται η φράση “ή από την
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της απόφασης αριθ. 84/2019 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 29ης Μαρτίου
2019, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη”.

ια) Στο άρθρο 49 παράγραφοι 2 και 3, μετά τη φράση “21 Ιουλίου 2019” παρεμβάλλεται η φράση “ή την
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της απόφασης αριθ. 84/2019 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 29ης Μαρτίου
2019, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη”.
ιβ) Στο άρθρο 49 παράγραφος 2, η φράση “τις 21 Ιουλίου 2018” και η φράση “τις 20 Ιουλίου 2017”αντικαθί
στανται από τη φράση “την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ
αριθ. 84/2019 της 29ης Μαρτίου 2019”.».
Άρθρο 2
Το κείμενο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, το οποία δημοσιεύεται στο
συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικό.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 30 Μαρτίου 2019 ή την επομένη της τελευταίας κοινοποίησης σύμφωνα με το
άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (*), ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα για τον ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2019.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
Claude MAERTEN

(*) Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.

12.9.2019
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ αριθ. 188/2019
της 10ης Ιουλίου 2019
για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
[2019/1401]
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής η «συμφωνία για τον ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

O κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/979 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά
πρότυπα σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, τη
δημοσίευση και την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων, τις διαφημίσεις για κινητές αξίες, τα συμπληρώματα του
ενημερωτικού δελτίου και την πύλη κοινοποίησης, και για την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
382/2014 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/301 της Επιτροπής (1) πρέπει να
ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(2)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή, το
περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής (2) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(3)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/979 καταργεί τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) αριθ.
382/2014 (3) και (ΕΕ) αριθ. 2016/301 της Επιτροπής (4), οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ και
πρέπει συνεπώς να διαγραφούν από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ με ισχύ από την 21η Ιουλίου 2019.

(4)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/980 καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής (5), ο
οποίος έχει ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ και πρέπει συνεπώς να διαγραφεί από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ με
ισχύ από την 21η Ιουλίου 2019.

(5)

Επομένως, το παράρτημα IX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Μετά το σημείο 29βδ [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] του
παραρτήματος IX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία:
«29βδα. 32019 R 0979: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/979 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2019, για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα
ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση και την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων, τις διαφημίσεις για κινητές
αξίες, τα συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου και την πύλη κοινοποίησης, και για την κατάργηση του κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2016/301 της Επιτροπής (ΕΕ L 166 της 21.6.2019, σ. 1).
29βδβ. 32019 R 0980: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2019, για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τη μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται
κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 166 της
21.6.2019, σ. 26).»
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L 166 της 21.6.2019, σ. 1.
ΕΕ L 166 της 21.6.2019, σ. 26.
ΕΕ L 111 της 15.4.2014, σ. 36.
ΕΕ L 58 της 4.3.2016, σ. 13.
ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 1.
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2.
Τα κείμενα των σημείων 29βα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής], 29ββ [κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός
(ΕΕ) 382/2014 της Επιτροπής] και 29βγ [κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/301 της Επιτροπής] του παραρτήματος
IX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ διαγράφονται με ισχύ από την 21η Ιουλίου 2019.
Άρθρο 2
Τα κείμενα των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα,
τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιουλίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι
κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2019.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
Gunnar PÁLSSON

(*) Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.

12.9.2019
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ αριθ. 190/2019
της 10ης Ιουλίου 2019
για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) και του παραρτήματος XIX
(Προστασία των καταναλωτών) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2019/1402]
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής η «συμφωνία για τον ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με
τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή
για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (1) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(2)

Τα παραρτήματα IX και XIX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα IX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:
Μετά το σημείο 31ια [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] παρεμβάλλονται
τα ακόλουθα:
«31ιβ. 32016 R 1011: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης
Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των
οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1).
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:
(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας και εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, οι όροι “κράτος/-η μέλος/-η” και “αρμόδιες αρχές” νοείται ότι περιλαμ
βάνουν, πέραν της έννοιας που έχουν στον κανονισμό, τα κράτη της ΕΖΕΣ και τις αρμόδιες αρχές τους,
αντίστοιχα.
(β) Στο άρθρο 46 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 46 παράγραφος 10 τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 46
παράγραφος 11 πρώτο εδάφιο, μετά τη φράση “ΕΑΚΑΑ” παρεμβάλλεται η φράση “ή, κατά περίπτωση, η
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.
(γ) Στο άρθρο 46 παράγραφος 10, η φράση “στο ενωσιακό δίκαιο” αντικαθίσταται από τη φράση “στη συμφωνία
για τον ΕΟΧ”.
(δ) Στο άρθρο 47 παράγραφος 1, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση “και με την Εποπτεύουσα Αρχή της
ΕΖΕΣ” παρεμβάλλεται μετά τη λέξη “ΕΑΚΑΑ”.
(ε) Στο άρθρο 48 παράγραφος 3, η φράση “από το ενωσιακό ή από το εθνικό δίκαιο” αντικαθίσταται από τη φράση
“από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ ή από το εθνικό δίκαιο”.»
Άρθρο 2
Στο σημείο 7η (οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) του παραρτήματος XIX της
συμφωνίας για τον ΕΟΧ προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32016 R 1011: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου
2016 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1).»
Άρθρο 3
Το κείμενο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, το οποίο δημοσιεύεται στο
συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικό.
(1) ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιουλίου 2019, ή την επομένη της τελευταίας κοινοποίησης δυνάμει του
άρθρου 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (*), ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2019.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
Gunnar PÁLSSON

(*) Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.

12.9.2019
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1090 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2019, για τη
μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας dimethoate, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173 της 27ης Ιουνίου 2019)
Στη σελίδα 40, στην αιτιολογική σκέψη 15:
αντί:

«17 Οκτωβρίου 2019»

διάβαζε:

«30 Σεπτεμβρίου 2019»,

αντί:

«17 Ιουλίου 2020»

διάβαζε:

«30 Ιουνίου 2020».

Στη σελίδα 41, στο άρθρο 3:
αντί:

«17 Ιανουαρίου 2020»

διάβαζε:

«31 Δεκεμβρίου 2019».

Στη σελίδα 41, στο άρθρο 4:
αντί:

«17 Οκτωβρίου 2019»

διάβαζε:

«30 Σεπτεμβρίου 2019»,

αντί:

«17 Ιουλίου 2020»

διάβαζε:

«30 Ιουνίου 2020».
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