
 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 55/2023 

av 17. mars 2023 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsom-

råde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2580 av 17. juni 2022 om ut-

fylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som skal gis 

i søknaden om tillatelse som kredittinstitusjon, og som angir forhold som 

kan hindre vedkommende myndigheter i å føre effektivt tilsyn(1) skal inn-

lemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2581 av 20. juni 

2022 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelse 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til hvilke 

opplysninger som skal gis i søknader om tillatelse som kredittinstitusjo-

ner(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2453 av 30. novem-

ber 2022 om endring av de tekniske gjennomføringsstandardene fastsatt i 

gjennomføringsforordning (EU) 2021/637 med hensyn til offentliggjøring 

av miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer(3) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

4) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

1.  I nr. 14ag (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/637) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32022 R 2453: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/2453 av 30. november 2022 (EUT L 324 av 19.12.2022, s. 1).” 

  

(1)  EUT L 335 av 29.12.2022, s. 64. 

(2)  EUT L 335 av 29.12.2022, s. 86. 

(3)  EUT L 324 av 19.12.2022, s. 1. 



 

 

2. Etter nr. 14q (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/461) skal 

nye numre lyde: 

”14r. 32022 R 2580: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2580 av 17. 

juni 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir 

hvilke opplysninger som skal gis i søknaden om tillatelse som kredittin-

stitusjon, og som angir forhold som kan hindre vedkommende myndig-

heter i å føre effektivt tilsyn (EUT L 335 av 29.12.2022, s. 64). 

14s. 32022 R 2581: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/2581 av 20. juni 2022 om fastsettelse av tekniske gjennomførings-

standarder for anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU med hensyn til hvilke opplysninger som skal gis i søknader 

om tillatelse som kredittinstitusjoner (EUT L 335 av 29.12.2022, s. 86).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2022/2580 og gjennomføringsforordning 

(EU) 2022/2581 og (EU) 2022/2453 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 18. mars 2023, forutsatt at alle meddelelser etter 

EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 17. mars 2023. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


