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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 63/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2016/438 av 17. desember 2015 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til depotmottakeres forpliktelser(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1212 av 25. juli 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for standardframgangsmåter og -skjemaer for framlegging av 

opplysninger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 30f (kommisjonsdirektiv 2010/44/EU) tilføyes følgende: 

”30g. 32016 R 0438: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/438 av 17. desember 2015 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til depotmottakeres 

forpliktelser (EUT L 78 av 24.3.2016, s. 11). 

Den delegerte forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasning: 

I artikkel 10 nr. 1 annet ledd, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’, og som gjelder i EØS’ 

tilføyes etter ordene ’gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt av Kommisjonen i henhold til 

artikkel 107 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013’. 

30h. 32016 R 1212: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1212 av 25. juli 2016 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardframgangsmåter og -skjemaer for 

framlegging av opplysninger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF (EUT 

L 199 av 26.7.2016, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2016/438 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/1212 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 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning som innlemmer europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/14/EU og 2014/91/EU i EØS-avtalen trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

(1) EUT L 78 av 24.3.2016, s. 11. 

(2) EUT L 199 av 26.7.2016, s. 6. 

() 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 


