
WYROK TRYBUNAŁU 

z dnia 16 lipca 2012 r. 

w sprawie E-9/11 

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii 

(Niedopełnienie obowiązków przez państwo EOG – Prawo przedsiębiorczości – Swobodny przepływ kapitału – 
Ograniczenia w zakresie struktury właścicielskiej instytucji świadczących usługi finansowe oraz ograniczenia praw 

głosu w takich instytucjach – Proporcjonalność – Pewność prawna) 

(2012/C 369/11) 

W sprawie E-9/11 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii – SKARGA o stwierdzenie, że 
utrzymując w mocy ograniczenia nałożone na prawa osób i przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie 
państw EOG do posiadania udziałów i wykonywania praw głosu w instytucjach świadczących usługi 
finansowe w Norwegii zgodnie z przepisami określonymi w sekcjach 35.1, 35.2, 35.3 i 36 Ustawy 
z dnia 29 czerwca 2007 r. nr 74 o rynkach regulowanych (ustawa o giełdach papierów wartościowych) 
oraz sekcjach 5-3.1, 5-3.2, 5-3.3 i 5-4 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o rejestracji instrumentów finanso
wych (ustawa o depozytariuszach papierów wartościowych), Królestwo Norwegii nie wypełniło swoich 
zobowiązań wynikających z art. 31 i 40 Porozumienia EOG, Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher, 
Przewodniczący i Sędzia Sprawozdawca, Per Christiansen i Páll Hreinsson, Sędziowie, wydał w dniu 16 lipca 
2012 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści: 

Trybunał niniejszym: 

1) oświadcza, że Królestwo Norwegii – utrzymując w mocy ograniczenia nałożone na prawa osób i przed
siębiorstw mających siedzibę na terenie państw EOG do posiadania udziałów i wykonywania praw głosu 
w instytucjach świadczących usługi finansowe w Norwegii zgodnie z przepisami określonymi w sekcjach 
35.1, 35.2, 35.3 i 36 Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. nr 74 o rynkach regulowanych (ustawa 
o giełdach papierów wartościowych) oraz sekcjach 5-3.1, 5-3.2, 5-3.3 i 5-4 Ustawy z dnia 5 lipca 
2002 r. o rejestracji instrumentów finansowych (ustawa o depozytariuszach papierów wartościowych) – 
nie wypełniło swoich zobowiązań wynikających z art. 31 i 40 Porozumienia EOG; 

2) nakazuje obciążyć Królestwo Norwegii kosztami postępowania.
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