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ANEXA 1 

  

DECIZIA NR. A COMITETULUI MIXT AL SEE  

 

din  

 

de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE 

COMITETUL MIXT AL SEE, 

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul 

privind SEE”), în special articolul 98, 

întrucât: 

(1) Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 

20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1781/2006
1
 trebuie încorporat în Acordul privind SEE. 

(2) Regulamentul (UE) 2015/847 abrogă Regulamentul (CE) nr. 1781/2006, care este 

încorporat în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie abrogat în conformitate 

cu acordul. 

(3) Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod 

corespunzător, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa IX la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează: 

1. Textul de la punctul 23ba (Directiva 2006/70/CE a Comisiei) se înlocuiește cu 

următorul text: 

„32015 R 0847: Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri 

și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1). 

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarea 

adaptare: 

Prin derogare de la articolele 4 și 6, în ceea ce privește transferurile de fonduri în 

franci elvețieni către Liechtenstein, precum și din și către Liechtenstein în cadrul 

uniunii sale monetare cu Elveția, informațiile cerute la articolele 4 și 6 trebuie 

strânse și puse la dispoziție atunci când sunt solicitate de către prestatorul de 

servicii de plată al beneficiarului plății în termen de trei zile lucrătoare, dar nu 

este necesar să fie transferate imediat cu transferurile de fonduri, astfel cum se 

prevede la articolele 4 și 6. Această derogare se aplică pentru o perioadă de 

tranziție care expiră la 31 decembrie 2022.” 
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Articolul 2 

Textele Regulamentului (UE) 2015/847 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie 

publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice. 

Articolul 3 

Prezenta decizie intră în vigoare la […], cu condiția să se fi efectuat toate notificările 

prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE
 

, sau la data intrării în 

vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din …
2
 [care încorporează în Acordul 

privind SEE cea de a patra Directivă în domeniul combaterii spălării banilor 

(celex 32015L0849)], și anume la cea mai recentă dintre aceste date. 

Articolul 4 

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al 

Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Comitetul mixt al SEE, 

 Președintele 

  

  

  

 Secretarii 

 Comitetului mixt al SEE  

                                                 
2 JO L … 
 [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.] 

 


