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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 201/2016

23.2.2017

2017/EØS/13/04

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 EØSavtalen, særlig artikkel 98,
og på følgende bakgrunn:
1)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av
en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om
endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF(1)
skal innlemmes i EØS-avtalen.

2)

I sine konklusjoner(2) av 14. oktober 2014 med hensyn til innlemmelse av EUs forordninger om de
europeiske tilsynsmyndigheter (European Supervisory Authorities – ESA) i EØS-avtalen, var EUs
og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere positive til den balanserte løsningen som
avtalepartene hadde funnet, og som tok hensyn til struktur og formål i nevnte forordninger og i
EØS-avtalen samt rettslige og politiske begrensninger i EU- og EØS-EFTA-statene.

3)

EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere understreket at, i samsvar med EØSavtalens topilarstruktur, vil EFTAs overvåkingsorgan treffe beslutninger som er rettet mot henholdsvis vedkommende myndigheter eller markedsaktører i EØS-EFTA-statene. De europeiske
tilsynsmyndigheter vil ha myndighet til å gjennomføre tiltak av ikke-bindende karakter, som å
vedta anbefalinger og ikke-bindende mekling, også rettet mot vedkommende myndigheter og
markedsaktører i EØS-EFTA-statene. Forut for tiltak på den ene eller andre side vil det, i den grad
det er hensiktsmessig, være rådføring, koordinering eller utveksling av opplysninger mellom de
europeiske tilsynsmyndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.

4)

For å sikre at det dras nytte av de europeiske tilsynsmyndigheters ekspertise i prosessen, og at det
er samsvar i praksis mellom de to pilarene, vil EFTAs overvåkingsorgans enkeltbeslutninger og
formelle uttalelser rettet mot en eller flere individuelle vedkommende myndigheter eller markedsaktører i en EØS-EFTA-stat, treffes basert på utkast utarbeidet av den relevante europeiske
tilsynsmyndighet. Dermed bevares de viktigste fordelene med tilsyn av en enkelt myndighet.

5)

Avtalepartene er enige om at denne beslutning gjennomfører overenskomsten som er gjenspeilet i
nevnte konklusjoner, og at den derfor bør tolkes i tråd med de prinsipper som de inneholder.

6)

EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31h (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010) skal
nytt nr. 31i lyde:
”31i. 32010 R 1095: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010
om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.
(2) Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.
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Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
a) Vedkommende myndigheter i EFTA-statene og EFTAs overvåkingsorgan skal ha de samme
rettigheter og plikter, unntatt stemmerett, som vedkommende myndigheter i EUmedlemsstatene i arbeidet til Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet), heretter kalt Myndigheten, dens tilsynsstyre, og Myndighetens forberedende organer, herunder interne komiteer og paneler, i henhold til denne avtales bestemmelser.
Uten at det berører EØS-avtalens artikkel 108 og 109, skal Myndigheten ha rett til å delta, uten
stemmerett, i arbeidet til EFTAs overvåkingsorgan og dets forberedende organer, når EFTAs
overvåkingsorgan utfører Myndighetens funksjoner når det gjelder EFTA-statene, slik det er
fastsatt i denne avtale.
Myndighetens og EFTAs overvåkingsorgans forretningsorden skal gi gyldighet til deres deltakelse, og vedkommende myndigheter i EFTA-statenes deltakelse, i hverandres arbeid, slik det
er fastsatt i denne avtale.
b) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt
i avtalen, skal betydningen av ordene ’medlemsstat(er)’ og ’vedkommende myndigheter’ også
omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres
vedkommende myndigheter.
c) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale, skal Myndighetens interne forretningsorden få
anvendelse mutatis mutandis med hensyn til spørsmål som berører vedkommende myndigheter
og finansmarkedsdeltakere i EFTA-statene. Utarbeiding av utkast for EFTAs overvåkingsorgan skal særlig skje i samsvar med de samme interne framgangsmåter som utarbeiding av
beslutninger som treffes med hensyn til lignende spørsmål som gjelder EU-medlemsstater,
herunder deres vedkommende myndigheter og deltakere i finansmarkedet.
d) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale, skal Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan
samarbeide, utveksle opplysninger og rådføre seg med hverandre i henhold til denne forordning, særlig før tiltak settes i verk.
Dersom det oppstår uenighet mellom Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn
til håndheving av forordningens bestemmelser, skal Myndighetens formann og EFTAs overvåkingsorgans kollegium, idet de tar hensyn til hvor mye saken haster, uten unødig opphold
komme sammen på et møte for å komme fram til enighet. Dersom de ikke kommer fram til
enighet, kan Myndighetens formann eller EFTAs overvåkingsorgans kollegium anmode avtalepartene om å bringe saken inn for EØS-komiteen, som skal behandle den i samsvar med artikkel 111 i EØS-avtalen som skal få anvendelse mutatis mutandis. I samsvar med artikkel 2 i
EØS-komiteens beslutning nr. 1/94 av 8. februar 1994 om fastsettelse av EØS-komiteens forretningsorden (EFT L 85 av 30.3.1994, s. 60) kan en avtalepart be om at det uten opphold innkalles til møte dersom det haster meget. Uten hensyn til dette ledd kan en avtalepart til enhver
tid på eget initiativ bringe saken inn for EØS-komiteen i samsvar med artikkel 5 eller 111 i
EØS-avtalen.
e) Henvisninger til andre rettsakter i forordningen skal få anvendelse i den grad og den form
nevnte rettsakter er innlemmet i denne avtale.
f) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel 1 nr. 4 lyde:
’Denne forordnings bestemmelser berører ikke EFTAs overvåkingsorgans myndighet, særlig i
henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan
og en domstol, til å sikre samsvar med EØS-avtalen og overvåkings- og domstolsavtalen.’.
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g) I artikkel 9 nr. 5:
i)

når det gjelder EFTA-statene, skal ordet ’Myndigheten’ i første ledd forstås som ’EFTAs
overvåkingsorgan’,

ii) når det gjelder EFTA-statene, skal annet og tredje ledd lyde:
’EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast
utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.
EFTAs overvåkingsorgan skal med passende mellomrom og minst hver tredje måned vurdere beslutningen omhandlet i første og annet ledd på nytt. Dersom beslutningen ikke fornyes etter et tidsrom på tre måneder, skal den automatisk oppheves.
EFTAs overvåkingsorgan skal så snart som mulig etter at beslutningen nevnt i første og
annet ledd er truffet, underrette Myndigheten om utløpsdatoen. I rimelig tid før tremånedersperioden nevnt i tredje ledd utløper, skal Myndigheten framlegge sine konklusjoner for
EFTAs overvåkingsorgan, om nødvendig sammen med et utkast. EFTAs overvåkingsorgan kan underrette Myndigheten om enhver utvikling som det anser som relevant for vurderingen.
En EFTA-stat kan anmode om at EFTAs overvåkingsorgan tar sin beslutning opp til ny
vurdering. EFTAs overvåkingsorgan skal videresende en slik anmodning til Myndigheten.
I slike tilfeller skal Myndigheten etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 44 nr. 1 annet
ledd vurdere å utarbeide et nytt utkast for EFTAs overvåkingsorgan.
Dersom Myndigheten endrer eller tilbakekaller en parallell beslutning til den beslutning
som er truffet av EFTAs overvåkingsorgan, skal Myndigheten, uten unødig opphold, utarbeide et utkast for EFTAs overvåkingsorgan.’.
h) I artikkel 16 nr. 4 skal ordene ’, EFTA-statenes faste komité og EFTAs overvåkingsorgan’
tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’.
i) I artikkel 17:
i)

skal ordet ’unionsretten’ forstås som ’EØS-avtalen’,

ii)

i nr. 1 skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter
ordet ’Myndigheten’,

iii)

i nr. 2 skal ordene ’, EFTA-statenes faste komité, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes
etter ordet ’Kommisjonen’,

iv)

i nr. 2 skal nytt ledd lyde:
’Dersom Myndigheten gransker en påstått overtredelse eller manglende anvendelse av
EØS-avtalen med hensyn til en vedkommende myndighet i en EFTA-stat, skal den underrette EFTAs overvåkingsorgan om granskingens natur og formål og deretter regelmessig framlegge oppdaterte opplysninger som er nødvendige for EFTAs
overvåkingsorgan for å kunne utføre sine oppgaver i henhold til nr. 4 og 6.’,

v)

når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 3 annet ledd lyde:
’Vedkommende myndighet skal innen ti virkedager etter mottak av anbefalingen, underrette Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan om de tiltak den har truffet eller har til
hensikt å treffe for å sikre samsvar med EØS-avtalen.’,
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vi)

når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 4 og 5 lyde:
’4. Dersom vedkommende myndighet ikke har rettet seg etter EØS-avtalen innen én
måned etter å ha mottatt Myndighetens anbefaling, kan EFTAs overvåkingsorgan
avgi en formell uttalelse som krever at vedkommende myndighet treffer de tiltak
som er nødvendige for å overholde EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgans formelle uttalelse skal ta hensyn til Myndighetens anbefaling.
EFTAs overvåkingsorgan skal avgi en slik formell uttalelse senest tre måneder etter
at anbefalingen er vedtatt. EFTAs overvåkingsorgan kan forlenge fristen med én
måned.
Formelle uttalelser fra EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold vedtas
basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning
fra EFTAs overvåkingsorgan.
Vedkommende myndigheter skal framlegge alle nødvendige opplysninger for Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan.
5.

vii)

Vedkommende myndighet skal innen ti virkedager etter mottak av den formelle uttalelsen omhandlet i nr. 4, underrette Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan om
de tiltak den har truffet eller har til hensikt å treffe for å etterkomme kravene i den
formelle uttalelsen.’,

når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’uten at det berører Kommisjonens myndighet
i henhold til artikkel 258 i TEUV’ i nr. 6 første ledd forstås som ’uten at det berører
EFTAs overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol’ og ordet ’Myndigheten’
skal forstås som ’EFTAs overvåkingsorgan’,

viii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 6 annet ledd lyde:
’EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.’,
ix)

når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 8 lyde:
’8. EFTAs overvåkingsorgan skal årlig kunngjøre opplysninger om hvilke vedkommende myndigheter og finansmarkedsdeltakere i EFTA-statene som ikke har etterkommet de formelle uttalelsene eller beslutningene omhandlet i nr. 4 og 6.’.

j) I artikkel 18:
i)

når det gjelder EFTA-statene, skal ordet ’Myndigheten’ i nr. 3 og 4 forstås som ’EFTAs
overvåkingsorgan’,

ii)

i nr. 3 og 4 skal nytt ledd lyde:
’EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast
utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.’,

iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’uten at det berører Kommisjonens myndighet i
henhold til artikkel 258 i TEUV’ i nr. 4 forstås som ’uten at det berører EFTAs overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol’.
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k) I artikkel 19:
i)

i nr. 1 skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet
’Myndigheten’,

ii)

i nr. 3 skal ordene ’i EU-medlemsstatene’ tilføyes etter ordene ’med bindende virkning for
de berørte vedkommende myndigheter’,

iii) i nr. 3 skal nye ledd lyde:
’Dersom bare vedkommende myndigheter fra EFTA-stater er berørt, og dersom nevnte
myndigheter ikke kommer til enighet i meklingsfasen omhandlet i nr. 2, kan EFTAs overvåkingsorgan, med bindende virkning for de berørte vedkommende myndigheter, treffe en
beslutning med krav om at de treffer bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak med sikte på å løse tvisten, for å sikre samsvar med EØS-avtalen.
Dersom vedkommende myndigheter fra en eller flere EU-medlemsstater og en eller flere
EFTA-stater er berørt, og dersom nevnte myndigheter ikke kommer til enighet i meklingsfasen omhandlet i nr. 2, kan Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan, med bindende
virkning for de berørte vedkommende myndigheter, treffe en beslutning med krav om at
vedkommende myndigheter fra henholdsvis EU-medlemsstatene og EFTA-statene treffer
bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak med sikte på å løse tvisten, for å sikre samsvar
med EØS-avtalen.
EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast
utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.’,
iv) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’uten at det berører Kommisjonens myndighet i
henhold til artikkel 258 i TEUV’ i nr. 4 forstås som ’uten at det berører EFTAs overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol’, ordet ’Myndigheten’ skal forstås som
’EFTAs overvåkingsorgan’ og ordet ’unionsretten’ skal forstås som ’EØS-avtalen’,
v)

i nr. 4 skal nytt ledd lyde:
’EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast
utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.’.

l) I artikkel 20 skal nye ledd lyde:
’Dersom bare vedkommende myndigheter fra EFTA-stater er berørt, kan EFTAs overvåkingsorgan treffe en beslutning i samsvar med artikkel 19 nr. 3 og 4.
Dersom vedkommende myndigheter fra en eller flere EU-medlemsstater og en eller flere
EFTA-stater er berørt, kan henholdsvis Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan treffe en
beslutning i samsvar med artikkel 19 nr. 3 og 4.
Beslutninger fra EFTAs overvåkingsorgan skal, uten unødig opphold, treffes basert på utkast
utarbeidet, ettersom det passer, av Myndigheten eller den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet) og/eller den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) på eget initiativ eller etter anmodning fra
EFTAs overvåkingsorgan. Myndigheten, den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
banktilsynsmyndighet) og eventuelt den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) skal i samsvar med artikkel 56 komme
fram til felles holdninger og vedta beslutninger og/eller utkast parallelt.’.
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m) I artikkel 21 nr. 4 skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes
etter ordet ’Myndigheten’.
n) I artikkel 22 nr. 4 og artikkel 34 nr. 1 skal ordene ’, EFTAs overvåkingsorgan eller EFTAstatenes faste komité,’ tilføyes etter ordene ’Europaparlamentet, Rådet eller Kommisjonen’.
o) I artikkel 35 nr. 5 får ordene ’, til den nasjonale sentralbank’ ikke anvendelse for Liechtenstein.
p) I artikkel 38, når det gjelder EFTA-statene:
i)

skal ordene ’Myndigheten’, ’Myndigheten og Kommisjonen’, ’Myndigheten, Kommisjonen’ og ’Kommisjonen og Myndigheten’ forstås som ’EFTAs overvåkingsorgan’,

ii)

ordet ’Rådet’ skal forstås som ’EFTA-statenes faste komité’,

iii) i nr. 2 etter fjerde ledd skal nytt ledd tilføyes:
’EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende underretningen fra den
berørte EFTA-stat til Myndigheten og Kommisjonen. EFTAs overvåkingsorgans beslutning om å opprettholde, endre eller tilbakekalle sin beslutning skal treffes basert på utkast
utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.’,
iv) i nr. 3 etter tredje ledd skal nytt ledd tilføyes:
’EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende underretningen fra
EFTA-staten til Myndigheten, Kommisjonen og Rådet.’,
v)

i nr. 4 etter første ledd skal nytt ledd tilføyes:
’EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende underretningen fra
EFTA-staten til Myndigheten, Kommisjonen og Rådet.’,

vi) nytt nr. 6 skal lyde:
’6. Dersom en beslutning er midlertidig opphevet eller opphevet i henhold til denne
artikkel, i en sak som faller inn under artikkel 19 nr. 3, eventuelt i kombinasjon med
artikkel 20, og som gjelder en uenighet som også berører vedkommende myndigheter
i én eller flere EFTA-stater, skal enhver parallell beslutning fra EFTAs overvåkingsorgan i den aktuelle sak tilsvarende midlertidig oppheves eller oppheves.
Dersom Myndigheten endrer eller tilbakekaller sin beslutning i en slik sak, skal
Myndigheten, uten unødig opphold, utarbeide et utkast for EFTAs overvåkingsorgan.’.
q) I artikkel 39:
i)

i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
’Når Myndigheten utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med denne
forordning, skal den underrette EFTAs overvåkingsorgan og angi den fristen EFTAs
overvåkingsorgan har for å la enhver fysisk eller juridisk person, herunder vedkommende
myndighet, som er mottaker av beslutningen som skal treffes, komme med sine synspunkter, idet det tas fullt hensyn til hvor mye saken haster, dens kompleksitet og mulige følger.’,

Nr. 13/31

Nr. 13/32

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ii)

i nr. 4 skal nye ledd lyde:
’Dersom EFTAs overvåkingsorgan har truffet en beslutning i henhold til artikkel 18 nr. 3
eller 4, skal den med passende mellomrom vurdere beslutningen på nytt. EFTAs overvåkingsorgan skal underrette Myndigheten om kommende revisjoner samt om enhver
utvikling som er relevant for vurderingen.
EFTAs overvåkingsorgans beslutning om å endre eller tilbakekalle en beslutning skal treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten. I god tid før en planlagt revisjon skal
Myndigheten framlegge sine konklusjoner for EFTAs overvåkingsorgan, om nødvendig
sammen med et utkast.’,

iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’Myndigheten ’ i nr. 5.
r) I artikkel 40 nr. 1:
i)

i bokstav b) skal følgende tilføyes etter ordet ’medlemsstat’:
’og, uten stemmerett, lederen for den nasjonale offentlige myndighet som har myndighet
til å føre tilsyn med finansmarkedsdeltakere i hver EFTA-stat,’,

ii)

i bokstav e) skal ordene ’og for EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’tilsynsmyndighetene’.

s) I artikkel 43:
i)

i nr. 2 skal ordene ’, utarbeide utkast for EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet
’beslutningene’,

ii) i nr. 4 og 6 skal ordene ’, EFTAs overvåkingsorgan, EFTA-statenes faste komité,’ tilføyes
etter ordet ’Rådet’.
t) I artikkel 44:
i)

i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
’Bestemmelsene i dette nummer skal få anvendelse mutatis mutandis ved utarbeiding av
utkast for EFTAs overvåkingsorgan etter de enkelte bestemmelsene i denne forordning.’,

ii)

i nr. 4 skal ordene ’samt representanten for EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordene ’daglig leder’,

iii) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:
’EFTA-statenes medlemmer i tilsynsstyret i henhold til artikkel 40 nr. 1 bokstav b) skal ha
rett til å delta i drøftinger i tilsynsstyret som gjelder enkelte finansmarkedsdeltakere.’.
u) I artikkel 57 nr. 2 skal følgende tilføyes etter ordet ’medlemsstat’:
’samt en representant på høyt nivå for den aktuelle vedkommende myndighet i hver EFTA-stat
og en representant for EFTAs overvåkingsorgan.’.
v) I artikkel 60 nr. 4 skal nytt ledd lyde:
’Dersom klagen gjelder en beslutning fra Myndigheten truffet i henhold til artikkel 19, eventuelt i kombinasjon med artikkel 20, i en sak der uenigheten også berører vedkommende myndigheter i én eller flere EFTA-stater, skal klageinstansen oppfordre den berørte vedkommende
myndighet fra EFTA-staten til å komme med merknader til andre parters innlegg i klagesaken
innen en angitt frist. Den berørte vedkommende myndighet fra EFTA-staten skal ha rett til å
holde muntlige innlegg.’.
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w) I artikkel 62 nr. 1 bokstav a) skal nye ledd lyde:
’Nasjonale offentlige myndigheter i EFTA-statene skal bidra økonomisk til Myndighetens
budsjett i samsvar med dette punkt.
For å fastsette de obligatoriske bidrag fra de nasjonale offentlige myndigheter i EFTA-statene
med ansvar for tilsyn av finansmarkedsdeltakere i henhold til dette punkt, skal vektingen av
hver EFTA-stat være som følger:
Island: 2
Liechtenstein: 1
Norge: 7’.
x) I artikkel 67 tilføyes følgende:
’EFTA-statene skal for Myndigheten og dens ansatte anvende protokoll 7 om Den europeiske
unions privilegier og immunitet vedlagt traktaten om den europeiske union og TEUV.’.
y) I artikkel 68 skal nytt nr. 5 lyde:
’5. Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) og artikkel 82 nr. 3 bokstav a) i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn, kan statsborgere i EFTA-stater som nyter fulle borgerrettigheter, tilsettes på kontrakt av Myndighetens daglig leder.
Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav e), artikkel 82 nr. 3 bokstav e) og artikkel 85
nr. 3 i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn, skal språkene nevnt i EØS-avtalens artikkel 129 nr. 1 anses av Myndigheten, med hensyn til sine ansatte, som et av Unionens
språk nevnt i artikkel 55 nr. 1 i traktaten om den europeiske union.’.
z) I artikkel 72 skal nytt nr. 4 lyde:
’4. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig
tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter skal ved anvendelse
av denne forordning få anvendelse for vedkommende myndigheter i EFTA-statene med
hensyn til dokumenter utarbeidet av Myndigheten.’”
Artikkel 2
Teksten til forordning (EU) nr. 1095/2010 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.
Artikkel 3
Avtalepartene skal vurdere rammene fastsatt i henhold til denne beslutning og beslutning nr. 198/2016,
nr. 199/2016 og nr. 200/2016 senest innen utgangen av 2021 for å sikre at de vil fortsette å sørge for en
effektiv og ensartet anvendelse av felles regler og tilsyn i EØS-området.
Artikkel 4
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 5
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. 201/2016 som innlemmer forordning (EU)
nr. 1095/2010 i EØS-avtalen
I samsvar med artikkel 1 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal den europeiske tilsynsmyndighet
(Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) heretter kalt ’Myndigheten’ opptre uavhengig
og objektivt og utelukkende i Unionens interesse. Etter innlemmelse av denne forordning i EØS-avtalen
vil vedkommende myndigheter i EFTA-statene ha de samme rettigheter, unntatt stemmerett, som
vedkommende myndigheter i en EU-medlemsstat i Myndighetens arbeid.
Derfor, og med full respekt for Myndighetens uavhengighet, er avtalepartene i EØS-avtalen enige om at
når Myndigheten opptrer i henhold til bestemmelsene i EØS-avtalen, opptrer den i til alle avtalepartenes
felles interesse.
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