
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 168/2012 

z dnia 28 września 2012 r. 

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych infor
macji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić 
w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla 
inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym 
nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony 
internetowej ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści 
standardowego powiadomienia w formie pisemnej 
i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łącz
ności elektronicznej przez właściwe organy do celów 
powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących 
kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany infor
macji między właściwymi organami ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę 
Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, 
konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarzą
dzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariu
szem a spółką zarządzającą ( 3 ). 

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę 
Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczą
cych łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych 
i powiązanych oraz procedury powiadamiania ( 4 ), spros
towaną w Dz.U. L 179 z 14.7.2010, s. 16. 

(5) W związku z tym załącznik IX do Porozumienia EOG 
powinien zostać odpowiednio zmieniony, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Po pkt 30b (dyrektywa Komisji 2007/16/WE) w załączniku IX 
do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu: 

„30c. 32010 R 0583: rozporządzenie Komisji (UE) nr 
583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla 
inwestorów i warunków, które należy spełnić w przy
padku dostarczania kluczowych informacji dla inwes
torów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku 
innym niż papier lub za pośrednictwem strony inter
netowej (Dz.U. L 176 z 10.7.2010, s. 1). 

30d. 32010 R 0584: rozporządzenie Komisji (UE) nr 
584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardo
wego powiadomienia w formie pisemnej i zaświad
czenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności 
elektronicznej przez właściwe organy do celów powia
damiania oraz w zakresie procedur dotyczących 
kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany infor
macji między właściwymi organami (Dz.U. L 176 
z 10.7.2010, s. 16). 

30e. 32010 L 0043: dyrektywa Komisji 2010/43/UE z dnia 
1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie 
wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, 
prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści 
umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządza
jącą (Dz.U. L 176 z 10.7.2010, s. 42). 

30f. 32010 L 0044: dyrektywa Komisji 2010/44/UE z dnia 
1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie 
niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, 
modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz 
procedury powiadamiania (Dz.U. L 176 z 10.7.2010, 
s. 28), sprostowana w Dz.U. L 179 z 14.7.2010, s. 16.”
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( 1 ) Dz.U. L 176 z 10.7.2010, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 176 z 10.7.2010, s. 16. 
( 3 ) Dz.U. L 176 z 10.7.2010, s. 42. 
( 4 ) Dz.U. L 176 z 10.7.2010, s. 28.



Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń (UE) nr 583/2010 i (UE) nr 584/2010 
oraz dyrektyw 2010/43/UE i 2010/44/UE, sprostowanej 
w Dz.U. L 179 z 14.7.2010, s. 16, 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 29 września 2012 r., 
pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie 
notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia 
EOG (*). 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2012 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Atle LEIKVOLL 
Przewodniczący
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(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.
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