
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 138/2022 

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/1582] 

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) 2021/1255 z dnia 21 kwietnia 
2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 231/2013 w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego 
rozwoju i czynników zrównoważonego rozwoju, które muszą być uwzględniane przez zarządzających alternatyw
nymi funduszami inwestycyjnymi (1).

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1256 z dnia 21 kwietnia 
2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w odniesieniu do uwzględniania ryzyk dla zrówno
ważonego rozwoju w zarządzaniu zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji (2).

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1257 z dnia 21 kwietnia 
2021 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2017/2358 i (UE) 2017/2359 w odniesieniu do uwzględnie
nia czynników zrównoważonego rozwoju, ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i preferencji w zakresie zrównowa
żonego rozwoju w wymogach w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń 
i dystrybutorów ubezpieczeń oraz w przepisach dotyczących prowadzenia działalności i doradztwa inwestycyjnego 
w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (3).

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2021/1270 z dnia 21 kwietnia 
2021 r. zmieniającą dyrektywę 2010/43/UE w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i czynników 
zrównoważonego rozwoju, które należy uwzględniać w przypadku przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (4).

(5) 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) w pkt 1b (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35) dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32021 R 1256: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/1256 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
(Dz.U. L 277 z 2.8.2021, s. 14).”;

2) w pkt 13eb (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2358) i pkt 13ec (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
2017/2359) dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32021 R 1257: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/1257 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
(Dz.U. L 277 z 2.8.2021, s. 18).”;

3) w pkt 30e (dyrektywa Komisji 2010/43/UE) dodaje się, co następuje:

„, zmieniona:

— 32021 L 1270: dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2021/1270 z dnia 21 kwietnia 2021 r. (Dz.U. L 277 
z 2.8.2021, s. 141).”;

(1) Dz.U. L 277 z 2.8.2021, s. 11.
(2) Dz.U. L 277 z 2.8.2021, s. 14.
(3) Dz.U. L 277 z 2.8.2021, s. 18.
(4) Dz.U. L 277 z 2.8.2021, s. 141.
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4) w pkt 31bba (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013) dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32021 R 1255: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/1255 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
(Dz.U. L 277 z 2.8.2021, s. 11).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) 2021/1255, (UE) 2021/1256 i (UE) 2021/1257 oraz dyrektywy delegowanej (UE) 
2021/1270 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 151/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. (5), 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

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.
(5) Zob. s. 114 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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