EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 65/2008
av 6. juni 2008
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. 51/2008 av
25. april 2008( 1).

2)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å
starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (omarbeiding)( 2) skal innlemmes i
avtalen.

3)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad (omarbeiding)( 3) skal
innlemmes i avtalen.

4)

Direktiv 2006/48/EF opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF( 4),
som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen.

5)

Direktiv 2006/49/EF opphever rådsdirektiv 93/6/EØF( 5), som er innlemmet i
avtalen og følgelig må oppheves i avtalen.

6)

Direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF utgjør omarbeidinger av de opphevede
rettsaktene, og de nåværende EØS-tilpasningene til disse skal delvis opprettholdes –

BESLUTTET FØLGENDE:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EUT L 223 av 21.8.2008, s. 49, og EØS-tillegget til EUT nr. 52 av 21.8.2008, s. 20.
EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.
EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201.
EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1.
EFT L 141 av 11.6.1993, s. 1.
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Artikkel 1
I avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:
1.

Nr. 14 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF) skal lyde:
”32006 L 0048: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006
om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (omarbeiding)
(EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1).
Overgangsordningene fastsatt i vedleggene til tiltredelsesakten av 16. april 2003 for
Kypros (vedlegg VII kapittel 2), Ungarn (vedlegg X kapittel 2 nr. 2), Polen (vedlegg
XII kapittel 3 nr. 2) og Slovenia (vedlegg XIII kapittel 3 nr. 4) i forbindelse med
direktiv 2000/12/EF får tilsvarende anvendelse.
Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende
tilpasning:
a)

Følgende tilføyes i artikkel 2:
”–

b)

på Island: ’Byggingarsjóðir ríkisins’.”;

Artikkel 10 nr. 2 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 artikkel 9 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.”;

2.

c)

Artikkel 38 nr. 2 og nr. 3 får ikke anvendelse.

d)

Når en avtalepart har besluttet å innlede forhandlinger som nevnt i direktivets
artikkel 39, skal den underrette EØS-komiteen om dette. Avtalepartene
skal i EØS-komiteen holde samråd om den videre utvikling når dette er i
felles interesse.”

Nr. 31 (rådsdirektiv 93/6/EØF) skal lyde:
”32006 L 0049: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni 2006
om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad (omarbeiding)
(EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201).
Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende
tilpasning:
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I artikkel 10 nr. 1 annet ledd skal ordene ”etter at det er gitt underretning om dette i
henhold til direktiv 93/6/EØF” forstås som ”etter ikrafttredelsesdatoen for EØSkomiteens beslutning nr. 7/94 om å innlemme direktiv 93/6/EØF i EØS-avtalen”.”
Artikkel 2
Teksten til direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 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 7. juni 2008, 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 Den europeiske
unions tidende.
Utferdiget i Brussel, 6. juni 2008.
For EØS-komiteen
Alan Seatter
Formann

(∗) Forfatningsrettslige krav angitt.
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