
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 151/2022 

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) oraz protokół 37 (zawierający wykaz przewidziany 
w art. 101) do Porozumienia EOG [2022/1595] 

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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 
27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług 
finansowych (1).

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 
18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporzą
dzenie (UE) 2019/2088 (2).

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX oraz protokół 37 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 31mb (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/990) załącznika IX do Porozumienia EOG wprowadza się, co 
następuje:

„31o. 32019 R 2088: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych 
(Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 1), zmienione:

— 32020 R 0852: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.
(Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dosto
sowań:

a) w odniesieniu do państw EFTA odstępstwa określone w art. 4 ust. 3 i ust. 4 stosuje się od dnia wejścia w życie 
decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. lub od dnia przypadającego nie 
później niż 12 miesięcy po tym terminie, wyznaczonego na mocy prawa krajowego;

b) w art. 20 w odniesieniu do państw EFTA:

(i) w akapicie drugim słowa »od dnia 10 marca 2021 r.« odczytuje się jako »od daty wejścia w życie decyzji 
Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. lub od dnia przypadającego nie później 
niż 12 miesięcy po tym terminie, wyznaczonego na mocy prawa krajowego«;

(ii) w akapicie trzecim słowa »od dnia 1 stycznia 2022 r.« odczytuje się jako »od daty wejścia w życie decyzji 
Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. lub od dnia przypadającego nie później 
niż 12 miesięcy po tym terminie, wyznaczonego na mocy prawa krajowego«;

31p. 32020 R 0852: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w spra
wie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 
(Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dosto
sowań:

a) w art. 13 ust. 1 lit. d) słowa »prawa Unii« odczytuje się jako »Porozumienia EOG«;

(1) Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13.
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b) w art. 27 ust. 2 lit. a), w odniesieniu do państw EFTA, słowa »od dnia 1 stycznia 2022 r.« odczytuje się jako »od 
daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. lub od dnia 
przypadającego nie później niż 12 miesięcy po tym terminie, wyznaczonego na mocy prawa krajowego«.”.

Artykuł 2

W protokole 37 do Porozumienia EOG wprowadza się punkt w brzmieniu:

„46. Grupa ekspertów z państw członkowskich ds. zrównoważonego finansowania (rozporządzenie (UE) 2020/852).”.

Artykuł 3

Teksty rozporządzeń (UE) 2019/2088 i (UE) 2020/852 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane 
w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po dokonaniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumie
nia EOG *.

Artykuł 5

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

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.
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