EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 19/2020
7. februar 2020
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)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 av 29. april 2015 om
europeiske langsiktige investeringsfond(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/480 av 4. desember 2017 om
utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for finansielle derivater som utelukkende tjener sikringsformål, tilstrekkelig lang levetid for europeiske
langsiktige investeringsfond, kriterier for vurdering av markedet for potensielle kjøpere og for verdsetting av eiendeler som skal avhendes, og typer
av og egenskaper ved fasiliteter som er tilgjengelige for ikke-profesjonelle
investorer(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.

3)

EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 31bfh (delegert kommisjonsforordning
(EU) 2018/1229), skal nye nr. 31bgc–31bgca lyde:
”31bgc. 32015 R 0760: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760
av 29. april 2015 om europeiske langsiktige investeringsfond (EUT L
123 av 19.5.2015, s. 98).
Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med
følgende tilpasning:
a) 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 EFTAstatene og deres vedkommende myndigheter.

(1) EUT L 123 av 19.5.2015, s. 98.
(2) EUT L 81 av 23.3.2018, s. 1.

b) I artikkel 35 nr. 3 og 4 skal ordene ’eller, dersom det er relevant,
EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’ESMA’.
31bgca. 32018 R 0480: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/480 av 4.
desember 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning
(EU) 2015/760 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for finansielle derivater som utelukkende tjener sikringsformål, tilstrekkelig
lang levetid for europeiske langsiktige investeringsfond, kriterier for
vurdering av markedet for potensielle kjøpere og for verdsetting av eiendeler som skal avhendes, og typer av og egenskaper ved fasiliteter
som er tilgjengelige for ikke-profesjonelle investorer (EUT L 81 av
23.3.2018, s. 1).
Den delegerte forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
I artikkel 6 nr. 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’1. mai 2019’ forstås
som ’ett år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 19/2020
av 7. februar 2020’.”
Artikkel 2
Teksten til forordning (EU) 2015/760 og delegert forordning (EU) 2018/480 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 8. februar 2020, forutsatt at alle meddelelser etter
EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt().
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 7. februar 2020.
For EØS-komiteen
Clara Ganslandt
Formann

() Forfatningsrettslige krav angitt.

