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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 131/2013

av 14. juni 2013

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt ”EØS-
avtalen”, særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU av 25. oktober 2012 om samordning av de garantier 
som kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i artikkel 54 annet ledd i traktaten om Den 
europeiske unions virkemåte for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser når det gjelder 
stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital, med det formål å gjøre 
slike garantier likeverdige (omarbeiding)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Direktiv 2012/30/EU opphever rådsdirektiv 77/91/EØF(2), som er innlemmet i EØS-avtalen og 
følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

3) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XXII skal teksten i nr. 2 (rådsdirektiv 77/91/EØF) lyde:

”32012 L 0030: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU av 25. oktober 2012 om samordning av 
de garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i artikkel 54 annet ledd i traktaten om 
Den europeiske unions virkemåte for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser når det gjelder 
stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital, med det formål å gjøre slike 
garantier likeverdige (omarbeiding) (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 74).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

I vedlegg I tilføyes følgende:

’– Island:

 hlutafélag

– Liechtenstein:

 Aktiengesellschaft;

– Norge:

 Allmennaksjeselskap’”

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2012/30/EU 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 15. juni 2013, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter 
EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1(∗).

(1) EUT L 315 av 14.11.2012, s. 74.
(2) EFT L 26 av 31.1.1977, s. 1.
(∗) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel, 14. juni 2013.

For EØS-komiteen

Gianluca Grippa

Formann


