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Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 

 

EØS-KOMITEE�S BESLUT�I�G 

nr. 10/2010 

av 29. januar 2010 

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. 141/2009 av 

4. desember 2009(
1
). 

 

2) Kommisjonsvedtak 2008/961/EF av 12. desember 2008 om utstedere fra 

tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale regnskapsstandarder og 

internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine 

konsernregnskap(
2
) skal innlemmes i avtalen. 

 

3) Vedtak 2008/961/EF opphever kommisjonsvedtak 2006/891/EF(
3
), som er 

innlemmet i avtalen og følgelig skal oppheves i avtalen –  

 

BESLUTTET FØLGENDE: 

 

Artikkel 1 

 

I avtalens vedlegg IX skal ny tekst i nr. 23c (kommisjonsvedtak 2006/891/EF) lyde:  

”32008 D 0961: Kommisjonsvedtak 2008/961/EF av 12. desember 2008 om utstedere 

fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale regnskapsstandarder og 

internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine 

konsernregnskap (EUT L 340 av 19.12.2008, s. 112).” 

 

Artikkel 2 

 

Teksten til vedtak 2008/961/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

 

                                                           

(
1
) EUT L 62 av 11.3.2010, s. 35, og EØS-tillegget til EUT nr. 12 av 11.3.2010, s. 34. 

(
2
) EUT L 340 av 19.12.2008, s. 112. 

(
3
) EUT L 343 av 8.12.2006, s. 96. 
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Artikkel 3 

 

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 2010, 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, 29. januar 2010. 

For EØS-komiteen 

A. Seatter 

Formann 

 

                                                           

(
∗
) Forfatningsrettslige krav angitt. 
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Felleserklæring fra avtalepartene 

 

i forbindelse med beslutning nr. 10/2010 om innlemming av kommisjonsvedtak 

2008/961/EF i avtalen 

 

”Kommisjonsvedtak 2008/961/EF av 12. desember 2008 om utstedere fra tredjestaters 

anvendelse av visse tredjestaters nasjonale regnskapsstandarder og internasjonale 

standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine konsernregnskap anser visse 

generelt aksepterte regnskapsstandarder i tredjeland som likeverdige med EØS-

standardene, og gir utstedere i tredjeland rett til å utarbeide sine årsregnskaper og 

halvårsregnskaper i henhold til de generelt aksepterte regnskapsstandarder i 

Folkerepublikken Kina, Canada, Republikken Korea eller Republikken India. 

Innlemmingen av denne forordningen berører ikke EØS-avtalens omfang når det 

gjelder forbindelser med tredjeland.” 


