EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 148/2022
av 29. april 2022
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,
og ut fra følgende betraktninger:
1)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2268 av 6. september 2021 om
endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert
kommisjonsforordning (EU) 2017/653 med hensyn til den underliggende
metoden og presentasjonen av resultatscenarioer, presentasjonen av
kostnader og metoden for beregning av sammenfattende
kostnadsindikatorer, presentasjonen av og innholdet i opplysninger om
tidligere resultater og presentasjonen av kostnader for sammensatte og
forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer
(PRIIP) som tilbyr en rekke investeringsmuligheter, og tilpasning av
overgangsordningen for PRIIP-produsenter som tilbyr andeler i fond nevnt
i artikkel 32 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014
som underliggende investeringsmuligheter med den forlengede
overgangsordningen fastsatt i nevnte artikkel(1) skal innlemmes i EØSavtalen.

2)

EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31bgb (delegert kommisjonsforordning (EU)
2017/653) skal nytt strekpunkt lyde:
”–

32021 R 2268: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2268 av 6.
september 2021 (EUT L 455I av 20.12.2021, s. 1).”
Artikkel 2

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/2268 på islandsk og norsk, som vil bli
kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

(1) EUT L 455I av 20.12.2021, s. 1.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 30. april 2022, forutsatt at alle meddelelser etter
EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens
beslutning nr. 67/2020 av 30. april 2020(2) trer i kraft, alt etter hva som inntreffer
sist.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 29. april 2022.
For EØS-komiteen
Nicolas von Lingen
Formann

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
(2) Ennå ikke kunngjort.

