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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 248/2022 

av 23. september 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) 2021/1118 av 26. mars 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som 

spesifiserer metoden som krisehåndteringsmyndighetene skal anvende for å estimere kravet 

omhandlet i artikkel 104a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU og det kombinerte 

bufferkravet for foretak som er gjenstand for krisehåndtering, på konsolidert grunnlag for 

konserner som er gjenstand for krisehåndtering, dersom konsernet som er gjenstand for 

krisehåndtering, ikke er omfattet av disse kravene i nevnte direktiv(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1340 av 22. april 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

fastsettelse av innholdet i avtalevilkårene om anerkjennelse av fullmakt til utsettelse under 

krisehåndtering(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/622 av 15. april 2021 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/59/EU med hensyn til ensartede rapporteringsmaler, veiledning og metoder for rapportering 

av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Gjennomføringsforordning (EU) 2021/622 opphever Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/308(4), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

5) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

1. Teksten i nr. 19bl (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/308) skal lyde: 

”32021 R 0622: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/622 av 15. april 2021 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og råds-

direktiv 2014/59/EU med hensyn til ensartede rapporteringsmaler, veiledning og metoder for 

rapportering av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (EUT L 131 av 16.4.2021,  

s. 123).” 

2. Etter nr. 19bp (delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/348) skal nye numre lyde:  

  

(1)  EUT L 241 av 8.7.2021, s. 1.  

(2)  EUT L 292 av 16.8.2021, s. 1.  

(3)  EUT L 131 av 16.4.2021, s. 123. 

(4)  EUT L 60 av 2.3.2018, s. 7. 
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”19bq. 32021 R 1118: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1118 av 26. mars 2021 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som spesifiserer metoden som krisehåndteringsmyndighetene skal 

anvende for å estimere kravet omhandlet i artikkel 104a i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU og det kombinerte bufferkravet for foretak som er gjenstand for krisehåndtering, 

på konsolidert grunnlag for konserner som er gjenstand for krisehåndtering, dersom 

konsernet som er gjenstand for krisehåndtering, ikke er omfattet av disse kravene i nevnte 

direktiv (EUT L 241 av 8.7.2021, s. 1). 

19br. 32021 R 1340: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1340 av 22. april 2021 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for fastsettelse av innholdet i avtalevilkårene om anerkjennelse av 

fullmakt til utsettelse under krisehåndtering (EUT L 292 av 16.8.2021, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/1118 og (EU) 2021/1340 og gjennomføringsforordning (EU) 

2021/622 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 24. september 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 145/2022 av 29. april 2022(5) 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 23. september 2022. 

For EØS-komiteen 

Kristján Andri Stefánsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(5) EUT L 246 av 22.9.2022, s. 105, og EØS-tillegget nr. 61 av 22.9.2022, s. 100. 


