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Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 5/2001 
av 31. januar 2001 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) 

 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt “avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg IX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 117/1999 av 30. 

september 1999(1). 
 
2) Kommisjonsrekommandasjon 2000/408/EF av 23. juni 2000 om offentliggjøring av 

opplysninger om finansielle instrumenter og andre poster, som tillegg til de 
offentliggjøringskrav som er fastsatt i rådsdirektiv 86/635/EØF om bankers og 
andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper(2) skal 
innlemmes i avtalen – 

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg IX etter nr. 38 (kommisjonsrekommandasjon 97/489/EF) skal nytt nr. 39 
lyde: 
 
“39. 32000 X 0408: Kommisjonsrekommandasjon 2000/408/EF av 23. juni 2000 om 

offentliggjøring av opplysninger om finansielle instrumenter og andre poster, som 
tillegg til de offentliggjøringskrav som er fastsatt i rådsdirektiv 86/635/EØF om 
bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper 
(EFT L 154 av 27.6.2000, s. 36).” 

                                                                 
(1) EFT L 325 av 21.12.2000, s. 32, og EØS-tillegget til EFT nr. 60 av 21.12.2000, s. 420. 
(2) EFT L 154 av 27.6.2000, s. 36. 
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Artikkel 2 
 
Teksten til kommisjonsrekommandasjon 2000/408/EF på islandsk og norsk, som vil bli 
kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. 
  

Artikkel 3 
 
Denne beslutning trer i kraft 1. februar 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 
 

Artikkel 4 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 31. januar 2001. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
         P. Westerlund 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
      P.K. Mannes        M. Brinkmann 

                                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


	Avtalen om Det europeiske
	Artikkel 1
	Artikkel 3

