
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 148/2022 

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/1592] 

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) 2021/2268 z dnia 6 września 
2021 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 
2017/653 w odniesieniu do podstawowej metodyki i prezentacji scenariuszy dotyczących wyników, prezentacji 
kosztów i metodyki obliczania ogólnych wskaźników kosztów, prezentacji i treści informacji na temat wyników 
osiągniętych w przeszłości oraz prezentacji kosztów w odniesieniu do detalicznych produktów zbiorowego inwesto
wania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) oferujących wiele wariantów inwestycyjnych, a także 
dostosowania przepisu przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, o których mowa w art. 32 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, jako bazowe warianty inwestycyjne do przed
łużonego obowiązywania przepisu przejściowego określonego w tym artykule (1).

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 31bgb (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/653) załącznika IX do Porozumienia EOG dodaje się tiret 
w brzmieniu:

„- 32021 R 2268: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2268 z dnia 6 września 2021 r. (Dz.U. L 455I 
z 20.12.2021, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2268 w językach 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 *, lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG 
nr 67/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. (2), 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.

(1) Dz.U. L 455I z 20.12.2021, s. 1.
(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
(2) Dz.U. L ...
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Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2022 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Nicolas VON LINGEN

Przewodniczący
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