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BILAG 

 

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE  

 

nr.  

 

om ændring af bilag XXII (Selskabsret) og protokol 37 (som indeholder den i artikel 101 

nævnte liste) til EØS-aftalen 

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR — 

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-

aftalen"), særlig artikel 98, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om 

specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden 

og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF
1
, som berigtiget ved EUT 

L 170 af 11.6.2014, s. 66, skal indarbejdes i EØS-aftalen. 

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU af 16. april 2014 om ændring af 

direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede 

regnskaber
2
 skal indarbejdes i EØS-aftalen. 

(3) For at sikre en velfungerende EØS-aftale skal protokol 37 til EØS-aftalen udvides til 

at omfatte Udvalget af Europæiske Revisionstilsynsmyndigheder (CEAOB), der blev 

nedsat ved forordning (EU) nr. 537/2014, og bilag XXII til EØS-aftalen skal ændres 

for at fastsætte procedurerne for samarbejdet med dette udvalg. 

(4) Bilag XXII og protokol 37 til EØS-aftalen bør derfor ændres — 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

Artikel 1 

I bilag XXII til EØS-aftalen foretages følgende ændringer: 

1. Følgende tilføjes i punkt 10f (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF): 

"- 32014 L 0056: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU af 16. 

april 2014 (EUT L 158 af 27.5.2014, s. 196). 

Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende 

tilpasning: 

I artikel 30c, stk. 3, finder ordene "i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder" ikke anvendelse for så vidt angår EFTA-staterne." 

2. Følgende indsættes efter punkt 10i (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/34/EU): 

"10j. 32014 R 0537: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 

af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af 

                                                 
1 EUT L 158 af 27.5.2014, s. 77. 
2 EUT L 158 af 27.5.2014, s. 196. 
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interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 

2005/909/EF (EUT L 158 af 27.5.2014, s. 77), som berigtiget ved EUT L 170 

af 11.6.2014, s. 66. 

Retningslinjerne for EFTA-staternes deltagelse i overensstemmelse med 

aftalens artikel 101: 

EFTA-staternes kompetente myndigheder, som er omhandlet i artikel 32, stk. 1, i 

direktiv 2006/43/EF, er berettiget til at deltage fuldt ud i Udvalget af Europæiske 

Revisionstilsynsmyndigheder (CEAOB) på samme betingelser som EU-

medlemsstaternes kompetente myndigheder, men uden stemmeret. Medlemmer fra 

EFTA-staterne kan i medfør af artikel 30, stk. 6, ikke komme i betragtning til at 

varetage formandskabet for CEAOB. 

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende 

tilpasninger: 

a) Ordene "EU-lovgivning eller national lovgivning" ændres til ordene 

"EØS-aftalen eller national lovgivning", og ordene "EU-ret eller national 

ret" ændres til ordene "EØS-aftalen eller national ret". 

b) I artikel 41 for så vidt angår EFTA-staterne: 

i) ordene "den 17. juni 2020" læses som "seks år efter datoen for 

ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. …/… 

af … [denne afgørelse]". 

ii) ordene "den 17. juni 2023" læses som "ni år efter datoen for 

ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. …/… 

af … [denne afgørelse]". 

iii) ordene "den 16. juni 2014" læses som "datoen for ikrafttrædelsen af 

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. …/… af … [denne 

afgørelse]". 

iv) ordene "den 17. juni 2016" læses som "to år efter datoen for 

ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. …/… 

af … [denne afgørelse]". 

c) I artikel 44 læses for så vidt angår EFTA-staterne ordene "den 17. juni 

2017" som "et år efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-

Udvalgs afgørelse nr. …/… af … [denne afgørelse]"." 

Artikel 2 

Følgende punkt indsættes i protokol 37 til EØS-aftalen: 

"40. Udvalget af Europæiske Revisionstilsynsmyndigheder (CEAOB) (Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014)." 

Artikel 3 

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 537/2014, som berigtiget ved 

EUT L 170 af 11.6.2014, s. 66, og direktiv 2014/56/EU, der offentliggøres i Den Europæiske 

Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske. 
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Artikel 4 

Denne afgørelse træder i kraft den […], forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-

aftalens artikel 103, stk. 1

. 

3
 5 

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg. 

Udfærdiget i Bruxelles, den . 

 På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne 

 Formand 

  

  

  

 Sekretærer for 

 Det Blandede EØS-Udvalg 

                                                 
3  [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.] 


