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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 270/2022 

av 23. september 2022 

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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1151 av 20. juni 2019 om endring av direktiv (EU) 

2017/1132 med hensyn til bruk av digitale verktøy og prosesser innen selskapsrett(1) skal innlem-

mes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 1 (europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1132) gjøres følgende 

endringer: 

1. Følgende tilføyes: 

”, endret ved: 

 32019 L 1151: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1151 av 20. juni 2019 (EUT  

L 186 av 11.7.2019, s. 80).” 

2. Etter tilpasning c) skal nye tilpasninger lyde: 

”d) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel 13i, artikkel 13j nr. 2 og artikkel 16 nr. 6 få 

anvendelse innen to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 270/2022 

av 23. september 2022. 

e) EFTA-stater som støter på særlige vanskeligheter med å innarbeide direktiv (EU) 2019/1151, 

skal ha rett til å utsette anvendelsen av direktivet i inntil ett år etter ikrafttredelsesdatoen for 

EØS-komiteens beslutning nr. 270/2022 av 23. september 2022. De skal redegjøre for de 

objektive årsakene til at en slik forlenget frist er nødvendig. EFTA-statene skal underrette 

EFTAs overvåkingsorgan om at de har til hensikt å benytte seg av en slik forlenget frist, senest 

dagen etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 270/2022 av  

23. september 2022.” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2019/1151 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 186 av 11.7.2019, s. 80. 

() 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 23. september 2022. 

For EØS-komiteen 

Kristján Andri Stefánsson 

Formann 


