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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 217/2022 

av 8. juli 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) 2021/1722 av 18. juni 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

for fastsettelse av rammer for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom vedkommende 

myndigheter i hjemstaten og i vertsstaten i forbindelse med tilsyn med betalingsinstitusjoner og 

foretak for elektroniske penger som utfører betalingstjenester over landegrensene(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 16ee (delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1423), skal nytt 

nummer lyde: 

”16ef. 32021 R 1722: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1722 av 18. juni 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

for fastsettelse av rammer for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom vedkommende 

myndigheter i hjemstaten og i vertsstaten i forbindelse med tilsyn med betalingsinstitusjoner og 

foretak for elektroniske penger som utfører betalingstjenester over landegrensene (EUT L 343 av 

28.9.2021, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/1722 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 9. juli 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1)  EUT L 343 av 28.9.2021, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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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 8. juli 2022. 

For EØS-komiteen 

Kristján Andri Stefánsson 

Formann 


