
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 213/2020 

av 11. desember 2020 

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/411 av 29. november 2018 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hen-

syn til tekniske reguleringsstandarder som fastsetter tekniske krav til utvik-

ling, drift og vedlikehold av det elektroniske sentrale registeret på området 

betalingstjenester og til tilgang til opplysningene der(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/410 av 29. novem-

ber 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hen-

syn til detaljene for og strukturen i opplysningene på området 

betalingstjenester som vedkommende myndigheter skal melde til Den eu-

ropeiske banktilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdi-

rektiv (EU) 2015/2366(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 16eb (delegert kommisjonsforordning (EU) 

2018/389), skal nye numre lyde: 

”16ec. 32019 R 0410: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/410 av 29. november 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomfø-

ringsstandarder med hensyn til detaljene for og strukturen i opplysning-

ene på området betalingstjenester som vedkommende myndigheter skal 

melde til Den europeiske banktilsynsmyndighet i henhold til europapar-

laments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 (EUT L 73 av 15.3.2019, s. 20). 

16ed. 32019 R 0411: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/411 av 29. 

november 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2015/2366 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som fastsetter 

  

(1)  EUT L 73 av 15.3.2019, s. 84. 

(2)  EUT L 73 av 15.3.2019, s. 20. 



 

tekniske krav til utvikling, drift og vedlikehold av det elektroniske sent-

rale registeret på området betalingstjenester og til tilgang til opplysning-

ene der (EUT L 73 av 15.3.2019, s. 84).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/411 og gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/410 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 12. desember 2020, forutsatt at alle meddelelser 

etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-

komiteens beslutning nr. 165/2019 av 14. juni 2019(3) trer i kraft, alt etter hva 

som inntreffer sist. 

Artikkel 4 

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

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 11. desember 2020. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(3) Ennå ikke offentliggjort. 


