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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 86/2013

frá 3. maí 2013

um breyt ingu á XII. við auka (Frjálsir fjár magnsflutningar) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 924/2009 frá 
16. september 2009 um greiðslur yfir landa mæri í Bandalaginu og um nið ur fellingu á reglu gerð (EB) 
nr. 2560/2001 (1).

2) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 260/2012 frá 
14. mars 2012 um að koma á tækni legum og við skipta legum kröfum fyrir milli færslur fjár muna og 
beingreiðslur í evrum og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 924/2009 (2).

3) XII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XII. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Texti 3. liðar (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 2560/2001) hljóði svo:

 „32009 R 0924: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 924/2009 frá 16. september 2009 um 
greiðslur yfir landa mæri í Bandalaginu og um nið ur fellingu á reglu gerð (EB) nr. 2560/2001 (Stjtíð. 
ESB L 266, 9.10.2009, bls. 11), eins og henni var breytt með:

– 32012 R 0260: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 260/2012 frá 14. mars 2012 (Stjtíð. 
ESB L 94, 30.3.2012, bls. 22).

 Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

 Ákvæði 12. mgr. 2. gr. hljóði svo:

 „„Örfyrir tæki“: fyrir tæki sem við gerð greiðsluþjón ustusamn ings er aðili sem stundar atvinnustarf-
semi, óháð því hvert rekstrar form þess er að lögum. Þetta tekur einkum til sjálfstætt starfandi 
einstaklinga og fjölskyldufyrir tækja sem fást við handverk eða aðra starf semi og sameignarfélaga eða 
samstaka sem stunda atvinnustarf semi að staðaldri. Flokkur örfyrir tækja, lítilla og meðal stórra fyrir-
tækja nær til fyrir tækja sem hafa færri en 250 starfs menn og ársvelta fer ekki yfir 50 milljónir evra og/
eða nið ur stöðutala efna hags reiknings fer ekki yfir 43 milljónir evra. Innan flokks lítilla og meðal stórra 
fyrir tækja eru örfyrir tæki skil greind sem fyrir tæki sem hafa færri en 10 starfs menn og ársvelta og/eða 
nið ur stöðutala efna hags reiknings fer ekki yfir 2 milljónir evra.““ 

2. Eftir far andi bætist við á eftir 3. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 924/2009):

„3a. 32012 R 0260: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 260/2012 frá 14. mars 2012 um 
að koma á tækni legum og við skipta legum kröfum fyrir milli færslur fjár muna og beingreiðslur í 
evrum og um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 924/2009 (Stjtíð. ESB L 94, 30.3.2012, bls. 22).

(1) Stjtíð. ESB L 266, 9.10.2009, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 94, 30.3.2012, bls. 22.
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 Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

 Ákvæði 23. mgr. 2. gr. hljóði svo:

 „„Örfyrir tæki“: fyrir tæki sem við gerð greiðsluþjón ustusamn ings er aðili sem stundar atvinnustarf-
semi, óháð því hvert rekstrar form þess er að lögum. Þetta tekur einkum til sjálfstætt starfandi 
einstaklinga og fjölskyldufyrir tækja sem fást við handverk eða aðra starf semi og sameignarfélaga eða 
samstaka sem stunda atvinnustarf semi að staðaldri. Flokkur örfyrir tækja, lítilla og meðal stórra fyrir-
tækja nær til fyrir tækja sem hafa færri en 250 starfs menn og ársvelta fer ekki yfir 50 milljónir evra og/
eða nið ur stöðutala efna hags reiknings fer ekki yfir 43 milljónir evra. Innan flokks lítilla og meðal stórra 
fyrir tækja eru örfyrir tæki skil greind sem fyrir tæki sem hafa færri en 10 starfs menn og ársvelta og/eða 
nið ur stöðutala efna hags reiknings fer ekki yfir 2 milljónir evra.““

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 924/2009 og (ESB) nr. 260/2012, sem verður birt ur í EES-

viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 4. maí 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (3*). 

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 3. maí 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.


