
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 141/2022 

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/1585] 

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) 2021/931 z dnia 1 marca 
2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regula
cyjnych standardów technicznych określających metodę określania transakcji na instrumentach pochodnych o tylko 
jednym lub o więcej niż jednym istotnym czynniku wpływającym na poziom ryzyka do celów art. 277 ust. 5, wzór 
stosowany do obliczania delty nadzorczej opcji kupna i opcji sprzedaży przyporządkowanych do kategorii ryzyka 
stopy procentowej oraz metodę określania, czy dana transakcja jest pozycją długą czy krótką w pierwotnym czyn
niku wpływającym na poziom ryzyka lub w najbardziej istotnym czynniku wpływającym na poziom ryzyka 
w danej kategorii ryzyka do celów art. 279a ust. 3 lit. a) i b) w ramach metody standardowej dotyczącej ryzyka kre
dytowego kontrahenta (1) .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1043 z dnia 24 czerwca 
2021 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania przepisów przejściowych dotyczących wymogów w zakresie 
funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniu Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (2) .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/1753 z dnia 1 października 
2021 r. w sprawie równoważności wymogów nadzorczych i regulacyjnych niektórych państw trzecich i terytoriów 
trzecich do celów traktowania ekspozycji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 575/2013 (3) .

(4) Decyzja wykonawcza (UE) 2021/1753 uchyla decyzję wykonawczą Komisji 2014/908/UE (4), która jest uwzględ
niona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(5) Decyzja wykonawcze Komisji (UE) 2016/230 (5), (UE) 2016/2358 (6), (UE) 2019/536 (7) i (UE) 2019/2166 (8)które 
są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia 
EOG.

(6) 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 14at (decyzja wykonawcza Komisji 2014/908/UE) otrzymuje brzmienie:

„32021 D 1753: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1753 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie równoważ
ności wymogów nadzorczych i regulacyjnych niektórych państw trzecich i terytoriów trzecich do celów traktowania 
ekspozycji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 349 z 4.10.2021, 
s. 31).”;

(1) Dz.U. L 204 z 10.6.2021, s. 7.
(2) Dz.U. L 225 z 25.6.2021, s. 52.
(3) Dz.U. L 349 z 4.10.2021, s. 31.
(4) Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 155.
(5) Dz.U. L 41 z 18.2.2016, s. 23.
(6) Dz.U. L 348 z 21.12.2016, s. 75.
(7) Dz.U. L 92 z 1.4.2019, s. 3.
(8) Dz.U. L 328 z 18.12.2019, s. 84.
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2) po pkt 14azx (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/930) wprowadza się punkty w brzmieniu:

„14azy. 32021 R 0931: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/931 z dnia 1 marca 2021 r. uzupełniające roz
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów 
technicznych określających metodę określania transakcji na instrumentach pochodnych o tylko jednym lub 
o więcej niż jednym istotnym czynniku wpływającym na poziom ryzyka do celów art. 277 ust. 5, wzór stoso
wany do obliczania delty nadzorczej opcji kupna i opcji sprzedaży przyporządkowanych do kategorii ryzyka 
stopy procentowej oraz metodę określania, czy dana transakcja jest pozycją długą czy krótką w pierwotnym 
czynniku wpływającym na poziom ryzyka lub w najbardziej istotnym czynniku wpływającym na poziom 
ryzyka w danej kategorii ryzyka do celów art. 279a ust. 3 lit. a) i b) w ramach metody standardowej dotyczącej 
ryzyka kredytowego kontrahenta (Dz.U. L 204 z 10.6.2021, s. 7).

14azz. 32021 R 1043: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1043 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 
przedłużenia okresu obowiązywania przepisów przejściowych dotyczących wymogów w zakresie funduszy 
własnych z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 225 z 25.6.2021, s. 52).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/931, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1043 oraz decyzji wyko
nawczej (UE) 2021/1753 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 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 301/2021 z dnia 29 października 2021 r. (9), 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.
(9) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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