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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 293/2015

Nr. 38/89

2017/EES/38/61

frá 30. október 2015
um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013
um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja,
um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins
78/660/EBE og 83/349/EBE (1).

2)

Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2013/34/ESB falla úr gildi fjórða tilskipun ráðsins
78/660/EBE (2) og sjöunda tilskipun ráðsins 83/349/EBE (3), en þær gerðir hafa verið felldar inn í
EES-samninginn og ber því að fella þær úr EES-samningnum.

3)

XXII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.
Ákvæði XXII. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir:
1. Eftirfarandi bætist við í lið 10f (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB):
„eins og henni var breytt með:
–

32013 L 0034: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 (Stjtíð.
ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19).“

2. Eftirfarandi bætist við á eftir lið 10h (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/17/ESB):
„10i.

32013 L 0034: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg
reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja, um
breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana
ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE (Stjtíð. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Þegar innlendum gjaldmiði er skipt í evrur, að því er varðar Ísland og Noreg, skal nota það
gengi sem seðlabanki, sem er ábyrgur fyrir innlenda gjaldmiðlinum, birtir.
b) Eftirfarandi bætist við í I. viðauka:
„– Ísland:
hlutafélag, einkahlutafélag,

(1) Stjtíð. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19.
(2) Stjtíð. EB L 222, 14.8.1978, bls. 11.
(3) Stjtíð. EB L 193, 18.7.1983, bls. 1.
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–

Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft,

–

Noregur:
aksjeselskap, almennaksjeselskap.“

c) Eftirfarandi bætist við í II. viðauka:
„– Ísland:
sameignarfélag, samlagsfélag,
–

Liechtenstein:
die Kollektivgesellschaft, die Kommanditgesellschaft,

–

Noregur:
partrederi, ansvarlig selskap, kommandittselskap.““

3. Texti 4. liðar (fjórða tilskipun ráðsins 78/660/EBE) og 6. liðar (sjöunda tilskipun ráðsins 83/349/EBE)
falli brott.
2. gr.
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2013/34/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 30. október 2015.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Oda Sletnes
formaður.

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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