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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 198/2016 

av 30. september 2016 

om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn 

med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd for system-

risiko(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31ed (kommisjonsavgjerd 2010/C 326/07) skal nytt nr. 31f lyde: 

”31f. 32010 R 1092: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 

om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd 

for systemrisiko (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: 

a) EFTA-statenes relevante myndigheter skal delta i arbeidet til Det europeiske råd for system-

risiko (ESRB). 

b) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, skal betydningen av ordene 

’medlemsstat(er)’, ’vedkommende myndigheter’ og ’tilsynsmyndigheter’ også omfatte, i tillegg 

til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene, deres vedkommende  

myndigheter og tilsynsmyndigheter. Dette får ikke anvendelse med hensyn til artikkel 5 nr. 2, 

artikkel 9 nr. 5 og artikkel 11 nr. 1 bokstav c). 

c) I artikkel 6 nr. 2 tilføyes følgende: 

’c) de nasjonale sentralbanksjefene fra EFTA-statene, eller, med hensyn til Liechtenstein, en 

representant på høyt nivå for finansdepartementet, 

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1. 
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d) et kollegiemedlem fra EFTAs overvåkingsorgan når det er relevant for overvåkingsorga-

nets oppgaver. 

Medlemmer av styret uten stemmerett som nevnt i bokstav c) og d), skal ikke delta i styrets 

arbeid når situasjonen til enkelte finansinstitusjoner eller medlemsstater i EU kan bli drøf-

tet.’ 

d) I artikkel 13 nr. 1 tilføyes følgende nr.: 

’i) en representant for hver nasjonal sentralbank fra EFTA-statene, eller, med hensyn til Liech-

tenstein, en representant for finansdepartementet. Disse representantene skal ikke delta i ar-

beidet til Den rådgivende tekniske komité når situasjonen til enkelte finansinstitusjoner 

eller medlemsstater i EU kan bli drøftet.’ 

e) I artikkel 15 nr. 2 tilføyes følgende ledd: 

’EFTAs overvåkingsorgan, de nasjonale sentralbanker, de nasjonale tilsynsmyndigheter og de 

nasjonale statistikkmyndigheter fra EFTA-statene skal samarbeide nært med ESRB og gi 

ESRB alle de opplysningene som er nødvendige for at ESRB skal kunne utføre sine oppgaver i 

samsvar med EØS-avtalen.’ 

f) I artikkel 16 nr. 3 skal ordene ’, og dersom en EFTA-stat eller en eller flere av dens nasjonale 

tilsynsmyndigheter er mottaker, EFTA-statenes faste komité,’ tilføyes etter ordet ’Kommisjo-

nen’ og ordene ’og EFTAs overvåkingsorgan’ skal tilføyes etter ordene ’de europeiske til-

synsmyndighetene’. 

g) I artikkel 17 nr. 1 og 2 og artikkel 18 nr. 1 skal ordene ’, og dersom en EFTA-stat eller en eller 

flere av dens nasjonale tilsynsmyndigheter er mottaker, EFTA-statenes faste komité,’ tilføyes 

etter ordet ’Rådet’. 

h) Artikkel 17 nr. 3 får ikke anvendelse med hensyn til beslutninger som gjelder anbefalinger 

rettet mot en eller flere EFTA-stater. 

i) I artikkel 18 nr. 4 skal ordene ’, EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-statenes faste komité’ 

tilføyes etter ordene ’de europeiske tilsynsmyndighetene’.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) nr. 1092/2010 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. oktober 2016 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), alt etter hva som inntreffer sist. 

  

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 30. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann  
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Felleserklæring fra avtalepartene 

i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 198/2016 som innlemmer forordning (EU) 

nr. 1092/2010 i EØS-avtalen 

Avtalepartene registrerer at det gjennom forordning (EU) nr. 1092/2010 bare tillates deltakelse i det 

europeiske råd for systemrisiko på et visst nivå for stater som ikke er medlemsstater i EU. I forbindelse 

med framtidige mulige revisjoner av forordning (EU) nr. 1092/2010 vil EU vurdere om en rett til 

deltakelse som tilsvarer EØS-EFTA-statenes deltakelse i de tre europeiske tilsynsmyndigheter som 

fastsatt i EØS-komiteens beslutning nr. 199/2016, nr. 200/2016 og nr. 201/2016, kan bli tildelt EØS-

EFTA-statene. 


