
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 142/2022 

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/1586] 

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) 2021/539 z dnia 11 lutego 
2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1222/2014 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europej
skiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia metody 
identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowania podkategorii globalnych instytucji 
o znaczeniu systemowym (1) .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/923 z dnia 25 marca 
2021 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych określających kryteria służące ustaleniu obowiązków kierowniczych, funkcji kontrolnych, 
istotnych jednostek gospodarczych i znacznego wpływu na profil ryzyka istotnej jednostki gospodarczej oraz okreś
lające kryteria służące ustaleniu pracowników lub kategorii pracowników, których działalność zawodowa wpływa na 
profil ryzyka tych instytucji w sposób porównywalnie tak istotny jak w przypadku pracowników lub kategorii pra
cowników, o których mowa w art. 92 ust. 3 tej dyrektywy (2) .

(3) Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/923 uchyla rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 604/2014 (3), które 
jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia 
EOG.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) tekst pkt 14i (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 604/2014) otrzymuje brzmienie:

„32021 R 0923: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/923 z dnia 25 marca 2021 r. uzupełniające dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających 
kryteria służące ustaleniu obowiązków kierowniczych, funkcji kontrolnych, istotnych jednostek gospodarczych i znacz
nego wpływu na profil ryzyka istotnej jednostki gospodarczej oraz określające kryteria służące ustaleniu pracowników 
lub kategorii pracowników, których działalność zawodowa wpływa na profil ryzyka tych instytucji w sposób porówny
walnie tak istotny jak w przypadku pracowników lub kategorii pracowników, o których mowa w art. 92 ust. 3 tej dyrek
tywy (Dz.U. L 203 z 9.6.2021, s. 1).”;

2) w pkt 14l (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1222/2014) dodaje się tiret w brzmieniu:

„- 32021 R 0539: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/539 z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz.U. L 108 
z 29.3.2021, s. 10).”.

(1) Dz.U. L 108 z 29.3.2021, s. 10.
(2) Dz.U. L 203 z 9.6.2021, s. 1.
(3) Dz.U. L 167 z 6.6.2014, s. 30.
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Artykuł 2

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) 2021/539 i (UE) 2021/923 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opu
blikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2022 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewi
dzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG *, albo z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG 
nr 383/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. (4), 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 29 kwietnia 2022 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Nicolas VON LINGEN

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
(4) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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