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BILAGA 1:
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr
av den
om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EESavtalet), särskilt artikel 98, och
av följande skäl:
(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om
uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning
(EG) nr 1781/2006 1 ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom förordning (EU) 2015/847 upphävdes förordning (EG) nr 1781/2006, som är
införlivad med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilaga ΙΧ till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilaga IX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1.

Texten i punkt 23ba (kommissionens direktiv 2006/70/EG) ska ersättas med
följande:
”32015 R 0847: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20
maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av
förordning (EG) nr 1781/2006 (EUT L 141, 5.6.2015, s. 1).
Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med
följande anpassning:
Genom undantag från artiklarna 4 och 6, när det gäller överföring av medel i
schweiziska franc i Liechtenstein och från och till Liechtenstein i dess
valutaunion med Schweiz, ska den information som krävs enligt artiklarna 4 och
6 samlas in och göras tillgänglig på begäran av betalningsmottagarens
betaltjänstleverantör inom tre arbetsdagar, men behöver inte överföras
omedelbart med överföringarna av medlen enligt vad som avses i artiklarna 4
och 6. Detta undantag ska tillämpas under en övergångsperiod som löper ut den
31 december 2022.”
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Artikel 2
Texten till förordning (EU) 2015/847 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EESsupplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den [...], under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts ∗eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/….
av den… 2 [om införlivande av det fjärde penningtvättsdirektivet (celex 32015L0849) med
EES-avtalet] träder i kraft, beroende på vilket som inträffar senast.
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den ...

På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Ordförande

Gemensamma
EES-kommitténs sekreterare
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EUT L ...
[Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]
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