
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 214/2020 

av 11. desember 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) 2017/1991 av 25. oktober 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapi-

talfond og forordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske fond for sosialt 

entreprenørskap(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 31bd (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 1991: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1991 

av 25. oktober 2017 (EUT L 293 av 10.11.2017, s. 1). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med føl-

gende tilpasning: 

Artikkel 10 nr. 2–6 og artikkel 13 nr. 1 bokstav b) får ikke anvendelse på 

eksisterende forvaltere i forbindelse med eksisterende kvalifiserte ventureka-

pitalfond i disse fondenes løpetid per ikrafttredelsesdatoen for EØS-

komiteens beslutning nr. 214/ 2020 av 11. desember 2020. Disse forvalterne 

skal sørge for at de til enhver tid kan vise at de har tilstrekkelig ansvarlig 

kapital til å opprettholde virksomheten.” 

2. I nr. 31be (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013) tilføyes 

følgende: 

  

(1)  EUT L 293 av 10.11.2017, s. 1. 



 

”, endret ved: 

– 32017 R 1991: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1991 

av 25. oktober 2017 (EUT L 293 av 10.11.2017, s. 1). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med føl-

gende tilpasning: 

Artikkel 11 nr. 2–6 og artikkel 14 nr. 1 bokstav b) får ikke anvendelse på 

eksisterende forvaltere i forbindelse med eksisterende kvalifiserte fond for 

sosialt entreprenørskap i disse fondenes løpetid per ikrafttredelsesdatoen for 

EØS-komiteens beslutning nr. 214/ 2020 av 11. desember 2020. Disse forval-

terne skal sørge for at de til enhver tid kan vise at de har tilstrekkelig ansvarlig 

kapital til å opprettholde virksomheten.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/1991 på islandsk og norsk, som skal kunngjø-

res i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 12. desember 2020, forutsatt at alle meddelelser 

etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), eller på ikrafttredelsesdatoen 

for EØS-komiteens beslutning nr. 64/2018 av 23. mars 2018(2), alt etter hva som 

inntreffer sist. 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 11. desember 2020. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 26 av 30.1.2020, s. 60, og EØS-tillegget nr. 6 av 30.1.2020, s. 51. 


