
 

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 20/2019 

z dnia 8 lutego 2019 r. 

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2020/938] 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/389 z dnia 11 listopada 
2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do para
metrów obliczania kar pieniężnych z tytułu nieprzeprowadzenia rachunku oraz działalności CDPW w przyjmu
jącym państwie członkowskim ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/390 z dnia 11 listopada 
2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regu
lacyjnych standardów technicznych dotyczących pewnych wymogów ostrożnościowych dla centralnych depozytów 
papierów wartościowych i wyznaczonych instytucji kredytowych oferujących bankowe usługi pomocnicze ( 2 ), 
z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 122 z 17.5.2018, s. 35. 

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/391 z dnia 11 listopada 
2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w zakresie regulacyjnych 
standardów technicznych doprecyzowujących treść informacji przekazywanych przez podmioty internalizujące 
rozrachunki ( 3 ), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 122 z 17.5.2018, s. 36. 

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/392 z dnia 11 listopada 
2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regu
lacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów 
nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych ( 4 ). 

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/393 z dnia 11 listopada 
2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące szablonów i procedur na potrzeby przekazy
wania i przesyłania informacji o rozrachunkach zinternalizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 ( 5 ). 

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/394 z dnia 11 listopada 
2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie standardowych formularzy, szablonów i pro
cedur na potrzeby udzielania zezwoleń, przeprowadzania przeglądu i oceny centralnych depozytów papierów 
wartościowych, współpracy między organami państwa członkowskiego pochodzenia a organami przyjmującego 
państwa członkowskiego, konsultacji między organami uczestniczącymi w procesie udzielania zezwoleń na świad
czenie bankowych usług pomocniczych, udzielania dostępu do centralnych depozytów papierów wartościowych 
oraz w zakresie formatu dokumentacji, którą centralne depozyty papierów wartościowych są zobowiązane prze
chowywać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 ( 6 ). 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Po pkt 31bf (rozporządzenie (UE) nr 909/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika IX do Porozumienia EOG 
wprowadza się, co następuje: 

„31bfa. 32017 R 0389: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/389 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełnia
jące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do parametrów 
obliczania kar pieniężnych z tytułu nieprzeprowadzenia rachunku oraz działalności CDPW w przyjmującym 
państwie członkowskim (Dz.U. L 65 z 10.3.2017, s. 1).

PL L 228/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.7.2020 

( 1 ) Dz.U. L 65 z 10.3.2017, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 65 z 10.3.2017, s. 9. 
( 3 ) Dz.U. L 65 z 10.3.2017, s. 44. 
( 4 ) Dz.U. L 65 z 10.3.2017, s. 48. 
( 5 ) Dz.U. L 65 z 10.3.2017, s. 116. 
( 6 ) Dz.U. L 65 z 10.3.2017, s. 145.



 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem nastę
pujących dostosowań: 

w art. 9 akapit trzeci lit. a) po wyrazach »wejścia w życie« wprowadza się wyrazy »decyzji Wspólnego 
Komitetu EOG zawierającej«; 

31bfb. 32017 R 0390: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/390 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełnia
jące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących pewnych wymogów ostrożnościowych dla centralnych depozytów 
papierów wartościowych i wyznaczonych instytucji kredytowych oferujących bankowe usługi pomocnicze 
(Dz.U. L 65 z 10.3.2017, s. 9), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 122 z 17.5.2018, s. 35. 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem nastę
pujących dostosowań: 

a) w art. 23 ust. 2 odesłanie do »członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych« traktuje się jako 
obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu delegowanym, krajowe banki centralne 
państw EFTA; 

b) w art. 36 ust. 8 lit. b) ppkt (i) wyrazy »walut Unii« zastępuje się wyrazami »walut urzędowych umawia
jących się stron Porozumienia EOG«; 

31bfc. 32017 R 0391: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/391 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełnia
jące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w zakresie regulacyjnych stan
dardów technicznych doprecyzowujących treść informacji przekazywanych przez podmioty internalizujące 
rozrachunki (Dz.U. L 65 z 10.3.2017, s. 44), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 122 z 17.5.2018, 
s. 36; 

31bfd. 32017 R 0392: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/392 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełnia
jące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzor
czych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz.U. L 65 z 10.3.2017, s. 48). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem nastę
pujących dostosowań: 

a) w art. 2 ust. 1 lit. a) wyrazy »walut Unii« zastępuje się wyrazami »walut urzędowych umawiających się 
stron Porozumienia EOG«; 

b) w art. 96 ust. 2 po wyrazach »wejścia w życie« wprowadza się wyrazy »decyzji Wspólnego Komitetu EOG 
zawierającej«; 

31bfe. 32017 R 0393: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/393 z dnia 11 listopada 2016 r. ustana
wiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące szablonów i procedur na potrzeby przekazywania 
i przesyłania informacji o rozrachunkach zinternalizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 (Dz.U. L 65 z 10.3.2017, s. 116); 

31bff. 32017 R 0394: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/394 z dnia 11 listopada 2016 r. ustana
wiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie standardowych formularzy, szablonów i procedur na 
potrzeby udzielania zezwoleń, przeprowadzania przeglądu i oceny centralnych depozytów papierów warto 
ściowych, współpracy między organami państwa członkowskiego pochodzenia a organami przyjmującego 
państwa członkowskiego, konsultacji między organami uczestniczącymi w procesie udzielania zezwoleń na 
świadczenie bankowych usług pomocniczych, udzielania dostępu do centralnych depozytów papierów 
wartościowych oraz w zakresie formatu dokumentacji, którą centralne depozyty papierów wartościowych 
są zobowiązane przechowywać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 909/2014 (Dz.U. L 65 z 10.3.2017, s. 145). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia wykonawczego odczytuje się z uwzględnieniem 
następujących dostosowań: 

w art. 17 akapit drugi po wyrazach »wejścia w życie« wprowadza się wyrazy »decyzji Wspólnego Komitetu 
EOG zawierającej«”.

PL 16.7.2020 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 228/33



 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) 2017/389, (UE) 2017/390, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 122 
z 17.5.2018, s. 35, (UE) 2017/391, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 122 z 17.5.2018, s. 36, i (UE) 2017/392 
oraz rozporządzeń wykonawczych (UE) 2017/393 i (UE) 2017/394 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną 
opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2019 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewi
dzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG 
nr 18/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. ( 7 ) w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2019 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Claude MAERTEN 

Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 
( 7 ) Dz.U. L 60 z 28.2.2019, s. 3.
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