
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 65/2005

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostoso-
wującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”,
w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik IX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2005
z dnia 11 marca 2005 r. (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającą dyrektywy
Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG oraz dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG (2), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 45
z 16.2.2005, str. 18.

(3) Dyrektywa 2004/39/WE uchyla dyrektywę 93/22/EWG z mocą od dnia 30 kwietnia 2006 r. (3),
która jest uwzględniona w Porozumieniu i która w związku z powyższym zostanie uchylona
w ramach tego Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku IX do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. W pkt 14 (dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się następujące tiret 30
(dyrektywa Rady 85/611/EWG) i 30a (dyrektywa Rady 93/6/EWG):

„— 32004 L 0039: dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia
2004 r. (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 45
z 16.2.2005, str. 18.”.

2. Po pkt 30c (dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkt
w brzmieniu:

„30ca. 32004 L 0039: Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia
2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywy Rady
85/611/EWG i 93/6/EWG oraz dyrektywę 2000/12/WE Europejskiego Parlamentu i Rady
i uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1) z poprawkami
wprowadzonymi w Dz.U. L 45 z 16.2.2005, str. 18.
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(1) Dz.U. L 198 z 28.7.2005, str. 45.
(2) Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1.
(3) Dz.U. L 141 z 11.6.1993, str. 27.



Do niniejszego celów Porozumienia przepisy dyrektywy odczytuje się z następującymi
dostosowaniami:

W odniesieniu do stosunków z przedsiębiorstwami inwestycyjnymi z krajów trzecich
określonych w art. 15 dyrektywy ma zastosowanie, co następuje:

1) w celu osiągnięcia maksymalnego stopnia zbieżności w stosowaniu zasad kraju trzeciego
wobec przedsiębiorstw inwestycyjnych Umawiające się Strony wymieniają informacje
zgodnie z art. 15 ust. 1 i 4 oraz przeprowadzają konsultacje w sprawach odnoszących się
do art. 15 ust. 2 i 3 w ramach Wspólnego Komitetu EOG i zgodnie ze szczegółowymi
procedurami, które zostaną ustalone przez Umawiające się Strony;

2) zezwolenia udzielone przez właściwe władze Umawiających się Stron przedsiębior-
stwom inwestycyjnym będącym bezpośrednio lub pośrednio spółkami zależnymi
przedsiębiorstw dominujących podlegających prawu państwa trzeciego obowiązują
zgodnie z postanowieniami niniejszej dyrektywy na terytorium wszystkich Umawiają-
cych się Stron. Tym niemniej

a) jeśli państwo trzecie wprowadzi ograniczenia ilościowe w zakładaniu przedsię-
biorstw inwestycyjnych dla państwa EFTA lub wprowadzi ograniczenia dla
wspomnianych przedsiębiorstw inwestycyjnych, jednocześnie nie wprowadzając
ich dla wspólnotowych przedsiębiorstw inwestycyjnych, zezwolenia udzielone
przez właściwe władze na terytorium Wspólnoty przedsiębiorstwom inwestycyj-
nym, będącym bezpośrednio lub pośrednio spółkami zależnymi przedsiębiorstw
dominujących podlegających przepisom tego kraju trzeciego, obowiązują wyłącz-
nie we Wspólnocie, chyba że państwo EFTA postanowi inaczej w ramach swojej
własnej jurysdykcji;

b) jeśli Wspólnota postanowiła, że decyzje dotyczące zezwoleń dla przedsiębiorstw
inwestycyjnych będących pośrednio lub bezpośrednio spółkami zależnymi
przedsiębiorstw dominujących podlegających prawu kraju trzeciego są ograniczone
lub zawieszone, wszelkie zezwolenia udzielone wspomnianym przedsiębiorstwom
inwestycyjnym przez właściwe władze państwa EFTA obowiązują wyłącznie
w ramach jego własnej jurysdykcji, chyba że inna Strona Umawiająca się postanowi
inaczej w ramach swojej własnej jurysdykcji;

c) ograniczenia lub zawieszenia określone w akapitach a) i b) nie mogą mieć
zastosowania do przedsiębiorstw inwestycyjnych lub ich spółek zależnych już
dopuszczonych na terytorium Umawiającej się Strony;

3) w każdym przypadku gdy Wspólnota negocjuje z krajem trzecim na podstawie art. 15
ust. 2 i 3 w celu uzyskania dla swoich przedsiębiorstw inwestycyjnych narodowego
traktowania i efektywnego dostępu do rynku, dąży do uzyskania równego traktowania
dla przedsiębiorstw inwestycyjnych z państw EFTA.”.

3. Skreśla się pkt 30b (dyrektywa Rady 93/22/EWG) z mocą od dnia 30 kwietnia 2006 r.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2004/39/WE z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 45 z 16.2.2005, str. 18
w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2005 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje
na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG (*).
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(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.



Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2005 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Richard WRIGHT

Przewodniczący
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