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BIJLAGE 1
BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr.
van
tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,
Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hier "de EERovereenkomst" genoemd), en met name artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015
betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1781/2006 1 moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Verordening (EG) nr. 1781/2006 wordt bij
Verordening (EU) 2015/847 ingetrokken en moet derhalve uit de EER-overeenkomst
worden geschrapt.

(3)

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden
gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1
Bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:
1.

De tekst van punt 23ba (Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie) wordt vervangen
door:
"32015 R 0847: Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad
van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 1).
De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze
overeenkomst als volgt aangepast:
In afwijking van de artikelen 4 en 6, voor wat betreft geldovermakingen in
Zwitserse franken in Liechtenstein en vanuit en naar Liechtenstein in het kader
van de muntunie met Zwitserland, wordt de informatie die is vereist bij de
artikelen 4 en 6, verzameld en op verzoek van de betalingsdienstaanbieder van
de begunstigde binnen drie werkdagen beschikbaar gesteld, maar hoeft deze
informatie niet onmiddellijk bij de geldovermakingen te worden gevoegd, als
bedoeld in de artikelen 4 en 6. Deze afwijking is van toepassing voor een
overgangsperiode die afloopt op 31 december 2022."
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Artikel 2
De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken
teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2015/847 zijn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op […], op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EERovereenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden∗, of op de dag van
inwerkingtreding van Besluit nr. …/… van ... van het Gemengd Comité van de EER 2 [waarbij
AMLD IV (celex 32015L0849) in de EER-overeenkomst wordt opgenomen], als dat later is.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te Brussel,

Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter

De secretarissen
van het Gemengd Comité van de EER
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[Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.] [Grondwettelijke vereisten aangegeven.]
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