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PŘÍLOHA 1
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP
č.
ze dne […],
kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,
s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a
zejména na článek 98 této dohody,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015
o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES)
č. 1781/2006 1, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízením (EU) 2015/847 se zrušuje nařízení (ES) č. 1781/2006, které je začleněno do
Dohody o EHP, a které by proto mělo být v Dohodě o EHP zrušeno.

(3)

Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Příloha IX Dohody o EHP se mění takto:
1.

Znění bodu 23ba (směrnice Komise 2006/70/ES) se nahrazuje tímto:
„32015 R 0847: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne
20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a
o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 1).
Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:
Odchylně od článků 4 a 6, pokud jde o převody peněžních prostředků ve
švýcarských francích v Lichtenštejnsku a z/do Lichtenštejnska v rámci celní unie
se Švýcarskem, budou informace požadované podle článků 4 a 6 shromážděny a
dány k dispozici na žádost poskytovatele platebních služeb příjemce do tří
pracovních dnů, avšak nemusí bezprostředně doprovázet převody peněžních
prostředků, jak stanoví články 4 a 6. Tato odchylka se použije během
přechodného období, které skončí dne 31. prosince 2022.“
Článek 2

Znění nařízení (EU) 2015/847 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna
v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.
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Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem […] za předpokladu, že jsou učiněna veškerá
oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP ∗, nebo v den vstupu v platnost rozhodnutí
Smíšeného výboru EHP č. …/… ze dne … 2 [kterým se do Dohody o EHP začleňuje čtvrtá
směrnice o boji proti praní peněz (celex 32015L0849)], podle toho, co nastane později.
Článek 4
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské
unie.
V Bruselu dne

Za Smíšený výbor EHP
předseda/předsedkyně

tajemníci
Smíšeného výboru EHP
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Úř. věst. L …
[Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]
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