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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 141/2022 

av 29. april 2022 

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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/931 av 1. mars 2021 om utfylling av europaparlaments- 

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

rer metoden for å identifisere derivattransaksjoner med én eller flere vesentlige risikodrivere med 

henblikk på artikkel 277 nr. 5, formelen for beregning av tilsynsbasert delta for kjøps- og salgsop-

sjoner som er tilordnet renterisikokategorien, og metoden for å avgjøre om en transaksjon er en 

lang eller kort posisjon i den primære risikodriveren eller i den mest vesentlige risikodriveren i den 

aktuelle risikokategorien med henblikk på artikkel 279a nr. 3 bokstav a) og b), i standardmetoden 

for motpartskredittrisiko(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1043 av 24. juni 2021 om forlengelse av 

overgangsbestemmelsene knyttet til kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale 

motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1753 av 1. oktober 2021 om likeverdigheten 

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

eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(3) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1753 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/908/EU(4), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/230(5), (EU) 2016/2358(6), (EU) 2019/536(7) 

og (EU) 2019/2166(8), som er innlemmet i EØS-avtalen, er foreldet og skal følgelig oppheves i 

EØS-avtalen.  

6) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

1. Teksten i nr. 14at (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU) skal lyde: 

”32021 D 1753: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1753 av 1. oktober 2021 om 

likeverdigheten av tilsyns- og reguleringskravene i visse tredjeland og territorier med henblikk på 

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

(EUT L 349 av 4.10.2021, s. 31).”  

  

(1)  EUT L 204 av 10.6.2021, s. 7. 

(2)  EUT L 225 av 25.6.2021, s. 52. 

(3)  EUT L 349 av 4.10.2021, s. 31. 

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

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

(6)  EUT L 348 av 21.12.2016, s. 75. 

(7)  EUT L 92 av 1.4.2019, s. 3. 

(8)  EUT L 328 av 18.12.2019, s. 84. 
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2. Etter nr. 14azx (delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/930) skal nye numre lyde: 

”14azy. 32021 R 0931: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/931 av 1. mars 2021 om 

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

ke reguleringsstandarder som spesifiserer metoden for å identifisere derivattransaksjoner 

med én eller flere vesentlige risikodrivere med henblikk på artikkel 277 nr. 5, formelen for 

beregning av tilsynsbasert delta for kjøps- og salgsopsjoner som er tilordnet renterisi-

kokategorien, og metoden for å avgjøre om en transaksjon er en lang eller kort posisjon i 

den primære risikodriveren eller i den mest vesentlige risikodriveren i den aktuelle risiko-

kategorien med henblikk på artikkel 279a nr. 3 bokstav a) og b), i standardmetoden for 

motpartskredittrisiko (EUT L 204 av 10.6.2021, s. 7). 

14azz. 32021 R 1043: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1043 av 24. juni 2021 

om forlengelse av overgangsbestemmelsene knyttet til kravene til ansvarlig kapital for 

eksponeringer mot sentrale motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 (EUT L 225 av 25.6.2021, s. 52).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/931, gjennomføringsforordning (EU) 2021/1043 og gjennom-

føringsbeslutning (EU) 2021/1753 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 30. april 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 301/2021 av 29. oktober 2021(9) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 29. april 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(9)  Ennå ikke kunngjort. 


