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Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 15/2001 
av 28. februar 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. 5/2001 av 

31. januar 2001(1). 
 
2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 om adgang til å 

starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon(2) konsoliderer en rekke rettsakter 
som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg IX. 

 
3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF skal innlemmes i avtalen. 
 
4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF opphever en rekke rettsakter som 

er innlemmet i avtalen, herunder rettsakter med EØS-tilpasning. 
 
5) EØS-tilpasningen av rettsaktene som oppheves ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/12/EF, skal fortsatt gjelde – 
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer: 
 
                                                                 
(1) EFT L 66 av 8.3.2001, s. 47, og EØS-tillegget til EFT nr. 12 av 8.3.2001, s. 5. 
(2) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. 
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1. Teksten til nr. 14 (rådsdirektiv 73/183/EØF) erstattes med følgende: 
 

“32000 L 0012: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 
om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EFT L 126 av 
26.5.2000, s. 1). 

 
 Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasning: 
 

a) Følgende tilføyes i artikkel 2 nr. 3: 
 

“– i Island: ‘Byggingarsjóðir ríkisins’, 
 
– i Liechtenstein: ‘Liechtensteinische Landesbank’”. 

 
b) Artikkel 5 nr. 4 skal lyde: 

 
“En avtalepart kan beslutte at kredittinstitusjoner som allerede var etablert 
per 1. januar 1994, og som har en ansvarlig kapital som er mindre enn 
kravene til startkapital fastsatt i nr. 1 og 2, kan fortsette å utøve sin 
virksomhet. I slike tilfeller må den ansvarlige kapital ikke falle under det 
høyeste nivå som ble oppnådd etter 2. mai 1992.” 

 
c) Med hensyn til forbindelser med kredittinstitusjoner i tredjestater som 

beskrevet i direktivets artikkel 23, skal følgende gjelde: 
 

1. For å oppnå en størst mulig grad av likhet når en tredjestats 
lovgivning for kredittinstitusjoner anvendes, skal avtalepartene 
utveksle opplysninger som beskrevet i artikkel 23 nr. 2 og 6, og det 
skal i EØS-komiteen holdes samråd om saker som nevnt i artikkel 
23 nr. 3, 4 og 5, etter særlige framgangsmåter som avtalepartene 
skal bli enige om i fellesskap. 

 
2. Tillatelser gitt av vedkommende myndigheter i en avtalepart til 

kredittinstitusjoner som er direkte eller indirekte datterforetak av 
hovedforetak underlagt lovgivningen i en tredjestat, skal ha gyldighet 
på alle avtaleparters territorium i samsvar med bestemmelsene i 
dette direktiv. Imidlertid, 

 
a) dersom en tredjestat legger kvantitative restriksjoner på 

etableringen av kredittinstitusjoner fra en EFTA-stat, eller 
legger restriksjoner på slike kredittinstitusjoner som den 
ikke legger på kredittinstitusjoner fra Fellesskapet, skal 
tillatelser gitt av vedkommende myndigheter i Fellesskapet til 
kredittinstitusjoner som er direkte eller indirekte 
datterforetak av hovedforetak underlagt lovgivningen i 
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vedkommende tredjestat, ha gyldighet bare i Fellesskapet, 
med mindre en EFTA-stat bestemmer noe annet for sitt eget 
myndighetsområde, 

 
b) når Fellesskapet har besluttet at vedtak om å gi tillatelse til 

kredittinstitusjoner som er direkte eller indirekte 
datterforetak av hovedforetak underlagt en tredjestats 
lovgivning, skal begrenses eller midlertidig oppheves, skal 
tillatelser gitt av vedkommende myndighet i en EFTA-stat til 
slike kredittinstitusjoner ha gyldighet bare innenfor dens eget 
myndighetsområde, med mindre en annen avtalepart 
bestemmer noe annet for sitt eget myndighetsområde,  

 
c) begrensningene eller de midlertidige opphevingene som er 

nevnt i bokstav a) og b), skal ikke gjelde kredittinstitusjoner 
eller deres datterforetak som allerede er gitt tillatelse på en 
avtaleparts territorium. 

 
3. Når Fellesskapet på grunnlag av artikkel 23 nr. 4 og 5 forhandler 

med en tredjestat for å oppnå samme behandling som gis 
tredjestatens egne kredittinstitusjoner, og reell markedsadgang for 
Fellesskapets kredittinstitusjoner, skal det søke å oppnå samme 
behandling for EFTA-statenes kredittinstitusjoner. 

 
d) Artikkel 24 nr. 2 og 3 får ikke anvendelse. 

 
e) Når en avtalepart har besluttet å innlede forhandlinger som nevnt i 

direktivets artikkel 25, skal den underrette EØS-komiteen om dette. 
Avtalepartene skal i EØS-komiteen holde samråd om den videre utvikling 
når dette er i felles interesse.  

 
 f) Artikkel 61 får anvendelse for Norge. 

 
g) Artikkel 64 nr. 1 skal lyde: 

 
“Dersom en kredittinstitusjon per 28. juni 1994 allerede hadde påtatt seg ett 
eller flere engasjementer som medfører overskridelse av den øvre grense for 
store engasjementer eller den øvre grense for store engasjementer 
sammenlagt fastsatt i artikkel 49, skal vedkommende myndigheter kreve at 
kredittinstitusjonen treffer de tiltak som er nødvendige for å redusere 
engasjementet eller engasjementene til det nivå som er fastsatt i artikkel 49.” 

 
h) Artikkel 64 nr. 3 skal lyde: 
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“En kredittinstitusjon kan ikke treffe tiltak som ville føre til en økning i 
engasjementene omhandlet i nr. 1 i forhold til det nivå de befant seg på per 
28. juni 1994.”” 

 
2. I nr. 16a (europaparlaments- og rådsdirektiv 97/5/EF) skal første strekpunkt i 

tilpasning b) lyde: 
 

“– kredittinstitusjoner som definert i artikkel 1 første ledd i direktiv 
2000/12/EF”. 

 
3. Nr. 15 (første rådsdirektiv 77/780/EØF), nr. 16 (annet rådsdirektiv 89/646/EØF), 

nr. 17 (rådsdirektiv 89/299/EØF), nr. 18 (rådsdirektiv 89/647/EØF), nr. 19 
(kommisjonsdirektiv 91/31/EØF), nr. 20 (rådsdirektiv 92/30/EØF) og nr. 23a 
(rådsdirektiv 92/121/EØF) oppheves. 

 
Artikkel 2 

 
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/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. mars 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, 28. februar 2001. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
         P. Westerlund 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 

                                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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      P.K. Mannes        M. Brinkmann 
 


	Avtalen om Det europeiske
	Artikkel 1
	a) Følgende tilføyes i artikkel 2 nr. 3:
	b) Artikkel 5 nr. 4 skal lyde:
	g) Artikkel 64 nr. 1 skal lyde:
	Artikkel 2
	Artikkel 3

