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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 82/2019 

av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1014 av 8. juni 2016 om endring av forordning 

(EU) nr. 575/2013 med hensyn til unntak for råvarehandlere(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1187/2014 av 2. oktober 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for fastsettelse av den samlede eksponeringen mot en motpart eller en gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter når det gjelder transaksjoner med underliggende eiendeler(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1222/2014 av 8. oktober 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

spesifisering av metodene for å identifisere globalt systemviktige institusjoner og definere 

underkategorier av globalt systemviktige institusjoner(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1555 av 28. mai 2015 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

offentliggjøring av opplysninger om institusjoners overholdelse av kravet om en motsyklisk 

kapitalbuffer i samsvar med artikkel 440(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1556 av 11. juni 2015 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for behandling 

i overgangsperioden av egenkapitaleksponeringer i henhold til metoden med interne modeller(5) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/709 av 26. januar 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifise-

ring av vilkårene for anvendelse av unntak for valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i et 

begrenset omfang(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/72 av 23. september 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer vilkårene for unntak fra datakravet(7) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

8) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/180 av 24. oktober 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

standarder for vurdering av referanseporteføljer og prosedyrer for utveksling av vurderinger(8) skal 

innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 171 av 29.6.2016, s. 153. 

(2) EUT L 324 av 7.11.2014, s. 1. 

(3) EUT L 330 av 15.11.2014, s. 27. 

(4) EUT L 244 av 19.9.2015, s. 1. 

(5) EUT L 244 av 19.9.2015, s. 9. 

(6) EUT L 125 av 13.5.2016, s. 1. 

(7) EUT L 10 av 14.1.2017, s. 1. 

(8) EUT L 29 av 3.2.2017, s. 1. 
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9) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/208 av 31. oktober 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for ytterligere utgående pengestrømmer tilsvarende behovet for sikkerhet som følge av 

virkningen av et negativt markedsscenario på institusjonens derivattransaksjoner(9) skal innlemmes 

i EØS-avtalen. 

10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014 av 4. september 2014 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for relevante tilstrekkelig diversifiserte indekser i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(10) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 av 29. september 2014 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for de ensartede formatene og datoen for 

offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(11) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/233 av 13. februar 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer der sentralbankens kriterier for å godkjenne 

sikkerheter er svært snevre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013(12) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 av 27. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer som er nært korrelert, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(13) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

14) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2344 av 15. desember 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i et 

begrenset omfang, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(14) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/200 av 15. februar 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til offentliggjøring av uvektet kjernekapitalandel 

for institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(15) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

16) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/818 av 17. mai 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomførings-

standarder for de ensartede formatene og datoen for offentliggjøring av verdiene brukt til å 

identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013(16) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

17) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1646 av 13. september 2016 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til hovedindekser og anerkjente børser i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak(17) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

18) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 av 7. oktober 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for tilordning av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners 

kredittvurderinger med hensyn til kredittrisiko i samsvar med artikkel 136 nr. 1 og 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(18) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(9) EUT L 33 av 8.2.2017, s. 14. 

(10) EUT L 265 av 5.9.2014, s. 3. 

(11) EUT L 284 av 30.9.2014, s. 14. 

(12) EUT L 39 av 14.2.2015, s. 11. 

(13) EUT L 313 av 28.11.2015, s. 30. 

(14) EUT L 330 av 16.12.2015, s. 26. 

(15) EUT L 39 av 16.2.2016, s. 5. 

(16) EUT L 136 av 25.5.2016, s. 4. 

(17) EUT L 245 av 14.9.2016, s. 5. 

(18) EUT L 275 av 12.10.2016, s. 3. 
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19) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1801 av 11. oktober 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for tilordning av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners 

kredittvurderinger med hensyn til verdipapirisering i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 575/2013(19) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

20) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 av 14. september 2016 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for maler, definisjoner og IT-løsninger som institusjonene 

skal bruke ved rapportering til Den europeiske banktilsynsmyndighet og til vedkommende 

myndigheter i samsvar med artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(20) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

21) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU av 12. desember 2014 om likeverdigheten 

av tilsyns- og reguleringskravene i visse tredjestater og territorier med henblikk på behandlingen av 

eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(21) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

22) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/230 av 17. februar 2016 om endring av 

gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis 

tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(22) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

23) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2358 av 20. desember 2016 om endring av 

gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis 

tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(23) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

24) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 14a (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1014: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1014 av 8. juni 2016 (EUT 

L 171 av 29.6.2016, s. 153).” 

2. Etter nr. 14ap (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 625/2014) skal nye nr. 14aq–14azf lyde: 

”14aq.  32014 R 0945: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014 av  

4. september 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for relevante 

tilstrekkelig diversifiserte indekser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 (EUT L 265 av 5.9.2014, s. 3). 

14ar. 32014 R 1030: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 av 

29. september 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for de ensartede 

formatene og datoen for offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt system-

viktige institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

(EUT L 284 av 30.9.2014, s. 14), endret ved:  

  

(19) EUT L 275 av 12.10.2016, s. 27. 

(20) EUT L 328 av 2.12.2016, s. 1. 

(21) EUT L 359 av 16.12.2014, s. 155. 

(22) EUT L 41 av 18.2.2016, s. 23. 

(23) EUT L 348 av 21.12.2016, s. 75. 
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 32016 R 0818: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/818 av  

17. mai 2016 (EUT L 136 av 25.5.2016, s. 4). 

14as. 32014 R 1187: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1187/2014 av 2. oktober 2014 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for fastsettelse av den samlede eksponeringen mot en motpart eller en 

gruppe av innbyrdes tilknyttede motparter når det gjelder transaksjoner med underliggende 

eiendeler (EUT L 324 av 7.11.2014, s. 1). 

14at. 32014 D 0908: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU av 12. desember 2014 

om likeverdigheten av tilsyns- og reguleringskravene i visse tredjestater og territorier med 

henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 359 av 16.12.2014, s. 155), endret ved: 

 32016 D 0230: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/230 av 

17. februar 2016 (EUT L 41 av 18.2.2016, s. 23), 

 32016 D 2358: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2358 av 

20. desember 2016 (EUT L 348 av 21.12.2016, s. 75). 

14au. 32015 R 0233: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/233 av 13. februar 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer der sentralbankens kriterier 

for å godkjenne sikkerheter er svært snevre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013 (EUT L 39 av 14.2.2015, s. 11). 

14av. 32015 R 1555: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1555 av 28. mai 2015 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for offentliggjøring av opplysninger om institusjoners overholdelse av 

kravet om en motsyklisk kapitalbuffer i samsvar med artikkel 440 (EUT L 244 av 19.9.2015, 

s. 1).  

14aw.  32015 R 1556: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1556 av 11. juni 2015 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for behandling i overgangsperioden av egenkapitaleksponeringer i 

henhold til metoden med interne modeller (EUT L 244 av 19.9.2015, s. 9). 

14ax. 32015 R 2197: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 av  

27. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer som er 

nært korrelert, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT 

L 313 av 28.11.2015, s. 30).  

14ay. 32015 R 2344: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2344 av  

15. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer der 

likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 330 av 16.12.2015, s. 26). 

14az. 32016 R 0200: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/200 av 15. februar 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til offentliggjøring av 

uvektet kjernekapitalandel for institusjoner i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 39 av 16.2.2016, s. 5). 

14aza.  32016 R 0709: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/709 av 26. januar 2016 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for spesifisering av vilkårene for anvendelse av unntak for valutaer der 

likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang (EUT L 125 av 13.5.2016, s. 1).  

14azb.  32016 R 1646: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1646 av  

13. september 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til 

hovedindekser og anerkjente børser i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

nr. 575/2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (EUT L 245 av 

14.9.2016, s. 5).  
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14azc.  32016 R 1799: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 av 7. oktober 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for tilordning av eksterne kredittvur-

deringsinstitusjoners kredittvurderinger med hensyn til kredittrisiko i samsvar med artikkel 

136 nr. 1 og 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 275 av 

12.10.2016, s. 3). 

14azd.  32016 R 1801: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1801 av 11. oktober 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for tilordning av eksterne kredittvur-

deringsinstitusjoners kredittvurderinger med hensyn til verdipapirisering i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 275 av 12.10.2016, s. 27). 

14aze.  32017 R 0072: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/72 av 23. september 2016 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som spesifiserer vilkårene for unntak fra datakravet (EUT L 10 av 

14.1.2017, s. 1). 

14azf.  32017 R 0208: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/208 av 31. oktober 2016 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for ytterligere utgående pengestrømmer tilsvarende behovet for 

sikkerhet som følge av virkningen av et negativt markedsscenario på institusjonens derivat-

transaksjoner (EUT L 33 av 8.2.2017, s. 14).” 

3. Etter nr. 14k (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2014) skal nye nr. 14l–14n lyde: 

”14l. 32014 R 1222: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1222/2014 av 8. oktober 2014 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske regule-

ringsstandarder for spesifisering av metodene for å identifisere globalt systemviktige insti-

tusjoner og definere underkategorier av globalt systemviktige institusjoner (EUT L 330 av 

15.11.2014, s. 27). 

14m. 32016 R 2070: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 av  

14. september 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler, defini-

sjoner og IT-løsninger som institusjonene skal bruke ved rapportering til Den europeiske 

banktilsynsmyndighet og til vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 78 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU (EUT L 328 av 2.12.2016, s. 1). 

14n. 32017 R 0180: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/180 av 24. oktober 2016 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske regule-

ringsstandarder for standarder for vurdering av referanseporteføljer og prosedyrer for 

utveksling av vurderinger (EUT L 29 av 3.2.2017, s. 1).” 

Artikkel 2  

Teksten til forordning (EU) 2016/1014, delegert forordning (EU) nr. 1187/2014, (EU) nr. 1222/2014, 

(EU) 2015/1555, (EU) 2015/1556, (EU) 2016/709, (EU) 2017/72, (EU) 2017/180 og (EU) 2017/208, 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014, (EU) nr. 1030/2014, (EU) 2015/233, (EU) 2015/2197, 

(EU) 2015/2344, (EU) 2016/200, (EU) 2016/818, (EU) 2016/1646, (EU) 2016/1799, (EU) 2016/1801 og 

(EU) 2016/2070 og gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU, (EU) 2016/230 og (EU) 2016/2358 på 

islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis 

gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 30. mars 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 av 29. mars 2019(24) trer i kraft, 

alt etter hva som inntreffer sist.  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(24) EUT L 321 av 12.12.2019, s. 170, og EØS-tillegget nr. 99 av 12.12.2019, s. 1. 
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Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 


