
Nr. 17/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.2.2019 

 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 250/2018 

av 5. desember 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/847 av 20. mai 2015 om opplysninger som skal 

følge pengeoverføringer, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1781/2006(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2015/847 opphever forordning (EF) nr. 1781/2006, som er innlemmet i EØS-

avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

1. Teksten i nr. 23ba (kommisjonsdirektiv 2006/70/EF) skal lyde: 

”32015 R 0847: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/847 av 20. mai 2015 om opplys-

ninger som skal følge pengeoverføringer, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT  

L 141 av 5.6.2015, s. 1). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: 

Som unntak fra artikkel 4 og 6, med hensyn til pengeoverføringer i sveitsiske franc i Liechtenstein og 

fra og til Liechtenstein innen landets valutaunion med Sveits, skal opplysningene som kreves i 

henhold til artikkel 4 og 6, hentes inn og gjøres tilgjengelige etter anmodning fra betalings-

mottakerens betalingstjenesteyter innen tre virkedager, men behøver ikke overføres umiddelbart 

sammen med pengeoverføringene, som fastsatt i artikkel 4 og 6. Dette unntaket får anvendelse i en 

overgangsperiode som utløper 31. desember 2022.” 

2. Teksten i nr. 23d (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1781/2006) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2015/847 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 av 5. desember 2018(2) 

trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

(1) EUT L 141 av 5.6.2015, s. 1. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EØS-tillegget nr. 17 av 28.2.2019, s. 3. 
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Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 


