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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 12.10.2018
COM(2018) 683 final
ANNEX 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της
Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου
για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά τροποποίηση του
παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας ΕΟΧ
(Κανονισμός για τις μεταφορές χρηματικών ποσών)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ.
της
για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της
συμφωνίας ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,
Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («συμφωνία ΕΟΧ»), και
ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών
και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 1 πρέπει να ενσωματωθεί
στη συμφωνία ΕΟΧ.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 ο οποίος
έχει ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ και πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί από τη
συμφωνία ΕΟΧ.

(3)

Επομένως, το παράρτημα IX της συμφωνίας ΕΟΧ θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Το παράρτημα IX της συμφωνίας ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:
1.

Το κείμενο του σημείου 23βα (οδηγία 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
«32015 R 0847: Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές
χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ
L 141 της 5.6.2015, σ. 1).
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας οι διατάξεις του κανονισμού
προσαρμόζονται ως εξής:
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 4 και 6, όσον αφορά τις μεταφορές χρηματικών
ποσών σε ελβετικά φράγκα στο Λιχτενστάιν και από και προς το Λιχτενστάιν
στο πλαίσιο της νομισματικής Ένωσης με την Ελβετία, τα στοιχεία που
απαιτούνται δυνάμει των άρθρων 4 και 6 συλλέγονται και καθίστανται
διαθέσιμα όταν το ζητήσει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου
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εντός τριών εργάσιμων ημερών, αλλά δεν χρειάζεται να μεταβιβαστούν αμέσως
μαζί με τις μεταφορές χρηματικών ποσών όπως προβλέπεται στα άρθρα 4 και 6.
Η παρέκκλιση αυτή εφαρμόζεται για μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31
Δεκεμβρίου 2022.»
Άρθρο 2
Τα κείμενα του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα
οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις […], υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της
συμφωνίας ΕΟΧ ∗, ή την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής
του ΕΟΧ αριθ. …/… της … 2 [που ενσωματώνει την τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (αριθ. Celex 32015L0849) στη συμφωνία ΕΟΧ],
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες,

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος

Οι Γραμματείς
της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ
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ΕΕ L …
[Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.] [Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.]

2

EL

