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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2055 

av 23. juni 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i 

forbindelse med betalingsinstitusjoners utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre 

marked, om endring av direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving 

av direktiv 2007/64/EF(1), særlig artikkel 28 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å styrke samarbeidet mellom vedkommende myndigheter og sikre en ensartet og effektiv meldingsprosess for 

betalingsinstitusjoner som har til hensikt å utøve etableringsretten og adgangen til å yte tjenester på tvers av 

landegrensene, er det nødvendig å fastsette rammene for samarbeidet og for utvekslingen av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten gjennom å angi metoder, midler og nærmere regler for 

samarbeidet og særlig omfanget og behandlingen av opplysningene som skal legges fram, herunder en felles terminologi 

og standardiserte meldingsmaler. 

2) Ved anvendelse av en felles terminologi og standardiserte meldingsmaler er det nødvendig å definere visse tekniske 

termer for å skille tydelig mellom søknader for filialer, søknader om tjenesteytelser og søknader for agenter i forbindelse 

med betalingsinstitusjoner som ønsker å utøve sin virksomhet i en annen medlemsstat. 

3) Ved å fastsette standardframgangsmåter som omfatter språk og kommunikasjonsmidler for søknader om grense-

kryssende virksomhet mellom vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten, vil det bli lettere å utøve etable-

ringsretten og adgangen til å yte tjenester, og gjennomføringen av de respektive oppgavene og ansvarsområdene for 

vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten vil bli mer effektiv. 

4) Vedkommende myndigheter i hjemstatene bør pålegges å vurdere nøyaktigheten og fullstendigheten av opplysningene 

framlagt av betalingsinstitusjoner som har til hensikt å yte tjenester i en annen medlemsstat, for å sikre kvaliteten på 

meldingene om grensekryssende virksomhet. Vedkommende myndigheter i hjemstatene bør derfor informere betalings-

institusjoner om de særlige aspektene ved søknadene om grensekryssende virksomhet som anses å være ufullstendige eller 

uriktige, for å gjøre det lettere å identifisere, meddele og sende inn de elementene som mangler eller er uriktige. 

Vurderingen av fullstendighet og nøyaktighet bør videre sikre en effektiv meldingsprosess ved klart å fastsette at periodene 

på én og tre måneder som er nevnt i henholdsvis artikkel 28 nr. 2 første ledd og artikkel 28 nr. 3 første ledd i direktiv (EU) 

2015/2366, begynner på datoen for mottak av en søknad om grensekryssende virksomhet som inneholder opplysninger som 

vurderes som fullstendige og riktige av vedkommende myndigheter i hjemstaten.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 11.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 165/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 337 av 23.12.2015, s. 35. 
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5) Dersom en framgangsmåte for løsning av tvister mellom vedkommende myndigheter i forskjellige medlemsstater er 

iverksatt, bør vedkommende myndigheter i hjemstaten i samsvar med artikkel 19 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1093/2010(1) underrette betalingsinstitusjonen om at en beslutning vedrørende søknaden om grensekryssende 

virksomhet er utsatt i påvente av en løsning i henhold til den nevnte bestemmelsen. 

6) For å sikre en effektiv og smidig meldingsprosess som gjør at vedkommende myndigheter i hjemstater og vertsstater kan 

utføre sine respektive vurderinger i samsvar med direktiv (EU) 2015/2366, bør opplysningene som skal deles mellom 

vedkommende myndigheter i forbindelse med en søknad om grensekryssende virksomhet, være klart definert for 

henholdsvis søknader om grensekryssende virksomhet for filialer, søknader om grensekryssende virksomhet for agenter og 

søknader om grensekryssende tjenesteytelser. Det er også hensiktsmessig å fastsette standardiserte maler for oversending av 

slike opplysninger. Dersom det finnes en LEI-kode (identifikator for juridisk person), bør malene også inneholde denne for 

juridiske personer. 

7) For å gjøre det lettere å identifisere betalingsinstitusjoner som driver virksomhet over landegrensene i ulike medlems-

stater, er det hensiktsmessig å fastsette formatet på det relevante entydige identifikasjonsnummeret som brukes i hver 

medlemsstat til å identifisere betalingsinstitusjoner, deres filialer eller agenter som er engasjert av betalingsinstitusjoner 

til å yte betalingstjenester i vertsstaten. 

8) Dersom en betalingsinstitusjon som driver virksomhet i en annen medlemsstat, endrer opplysningene som ble oversendt 

i den opprinnelige søknaden, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten i samsvar med artikkel 28 nr. 4 i direktiv 

(EU) 2015/2366 overføre bare de opplysningene som er påvirket av endringene, til vedkommende myndigheter i 

vertsstaten. 

9) I samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF(2) har e-pengeforetak, i 

tillegg til å utstede elektroniske penger, tillatelse til å yte betalingstjenester. I samsvar med artikkel 3 nr. 1 i nevnte 

direktiv får dessuten framgangsmåtene for betalingsinstitusjoners meldinger om grensekryssende virksomhet tilsvarende 

anvendelse på e-pengeforetak. I artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2009/110/EF fastsettes det også at bestemmelsene for 

betalingsinstitusjoners meldinger om grensekryssende virksomhet får tilsvarende anvendelse på e-pengeforetak som 

distribuerer elektroniske penger i en annen medlemsstat via fysiske eller juridiske personer som opptrer på deres vegne. 

I artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2009/110/EF fastsettes det at e-pengeforetak ikke skal utstede elektroniske penger via 

agenter, men de har tillatelse til å yte betalingstjenester via agenter dersom vilkårene fastsatt i artikkel 19 i direktiv (EU) 

2015/2366 er oppfylt. Det bør derfor tilrettelegges for meldinger mellom vedkommende myndigheter med hensyn til 

opplysninger om en søknad om grensekryssende virksomhet fra et e-pengeforetak som har til hensikt å utøve 

etableringsretten eller adgangen til å yte tjenester, herunder ved å engasjere en agent til yting av betalingstjenester eller 

ved å fordele og innløse elektroniske penger via distributører som opptrer på deres vegne i en annen medlemsstat i 

samsvar med gjeldende ramme for de oppgavene som e-pengeforetak har rett til å utføre. 

10) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

11) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1. Denne forordning fastsetter regler for samarbeidet og utvekslingen av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i 

hjemstaten og vertsstaten med hensyn til meldinger om betalingsinstitusjoners utøvelse av etableringsretten eller adgangen til å 

yte tjenester i samsvar med artikkel 28 i direktiv (EU) 2015/2366.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og 

om tilsyn med slik virksomhet, om endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og om oppheving av direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 

av 10.10.2009, s. 7). 
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2. Denne forordning får tilsvarende anvendelse på meldinger mellom vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten 

om e-pengeforetaks utøvelse av etableringsretten eller adgangen til å yte tjenester, herunder når disse distribuerer elektroniske 

penger gjennom å engasjere en fysisk eller juridisk person, i samsvar med artikkel 3 nr. 1, 4 og 5 i direktiv 2009/110/EF og 

artikkel 111 i direktiv (EU) 2015/2366. 

3. Virkeområdet for og behandlingen av opplysninger som utveksles mellom vedkommende myndigheter i henhold til 

rammen for samarbeid fastsatt i denne forordning, berører ikke myndighetsområdet for hjemstatens og vertsstatens myndigheter 

som definert i direktiv (EU) 2015/2366. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «søknad om grensekryssende virksomhet» en søknad om grensekryssende virksomhet for filialer, en søknad om grense-

kryssende tjenesteytelser eller en søknad om grensekryssende virksomhet for agenter, 

b) «søknad om grensekryssende virksomhet for filialer» en søknad i samsvar med artikkel 28 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/2366 

fra en betalingsinstitusjon med tillatelse som ønsker å opprette en filial i en annen medlemsstat, 

c) «søknad om grensekryssende tjenesteytelser» en søknad i samsvar med artikkel 28 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/2366 fra en 

betalingsinstitusjon med tillatelse som ønsker å yte tjenester i en annen medlemsstat, 

d) «søknad om grensekryssende virksomhet for agenter» en søknad i samsvar med artikkel 28 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/2366 

fra en betalingsinstitusjon med tillatelse som ønsker å yte betalingstjenester i en annen medlemsstat gjennom å engasjere en 

agent som omhandlet i artikkel 19 nr. 5 i nevnte direktiv. 

Artikkel 3 

Alminnelige krav 

1. Meldingene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal oversendes ved hjelp av malene i vedlegg II, III, V og VI. 

2. Meldingene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal oversendes ved hjelp av malene i vedlegg II, III, V og VI. 

3. Meldingene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal, dersom e-pengeforetak distribuerer elektroniske penger gjennom å engasjere en 

fysisk eller juridisk person, oversendes ved hjelp av malene i vedlegg IV og VI. 

4. Malene nevnt i nr. 1, 2 og 3 og opplysningene i dem skal oppfylle følgende krav: 

a) De skal være skriftlige og på et språk som godtas av vedkommende myndigheter i både hjemstaten og vertsstaten. 

b) De skal oversendes elektronisk dersom dette er godkjent av vedkommende myndigheter i vertsstaten der betalingsinstitusjonen 

har til hensikt å yte betalingstjenester, etterfulgt av en elektronisk bekreftelse på mottak fra nevnte vedkommende myndigheter, 

eller de skal oversendes per post med bekreftelse på mottak. 

5. Hver vedkommende myndighet skal gjøre følgende opplysninger tilgjengelige for andre vedkommende myndigheter: 

a) De språkene som godtas i henhold til nr. 4 bokstav a). 

b) Den e-postadressen som opplysningene og malene skal oversendes til dersom de framlegges elektronisk, eller den adressen 

som opplysningene og malene skal oversendes til per post. 

Artikkel 4 

Vurdering av fullstendighet og nøyaktighet 

1. Ved mottak av en søknad om grensekryssende virksomhet fra en betalingsinstitusjon skal vedkommende myndigheter i 

hjemstaten vurdere om de framlagte opplysningene er fullstendige og nøyaktige i samsvar med artikkel 28 nr. 1 i direktiv (EU) 

2015/2366.  
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2. Dersom opplysningene framlagt i søknaden vurderes som ufullstendige eller uriktige i henhold til nr. 1, skal ved-

kommende myndighet i hjemstaten umiddelbart underrette betalingsinstitusjonen om dette, med angivelse av hvilke opplys-

ninger som betraktes som ufullstendige eller uriktige. 

3. Periodene nevnt i artikkel 28 nr. 2 første ledd og i artikkel 28 nr. 3 første ledd i direktiv (EU) 2015/2366 skal anses for å 

ha begynt på datoen for mottak av en fullstendig og nøyaktig søknad om grensekryssende virksomhet. 

Artikkel 5 

Løsning av tvister mellom vedkommende myndigheter 

Dersom en framgangsmåte for løsning av tvister mellom vedkommende myndigheter i forskjellige medlemsstater er iverksatt i 

samsvar med artikkel 27 i direktiv (EU) 2015/2366 i forbindelse med en søknad om grensekryssende virksomhet fra en betalings-

institusjon i henhold til artikkel 28 i nevnte direktiv, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten underrette betalingsinstitusjonen 

om utsettelsen av en beslutning om søknaden i påvente av en løsning i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

KAPITTEL 2 

SØKNAD OM GRENSEKRYSSENDE VIRKSOMHET FOR FILIALER 

Artikkel 6 

Opplysninger som skal oversendes 

1. Dersom en søknad om grensekryssende virksomhet for filialer inngis av en betalingsinstitusjon, skal vedkommende 

myndigheter i hjemstaten i henhold til artikkel 28 nr. 2 første ledd i direktiv (EU) 2015/2366 oversende følgende opplysninger 

til vedkommende myndigheter i vertsstaten: 

a) Datoen for mottak av en fullstendig og nøyaktig søknad om grensekryssende virksomhet fra betalingsinstitusjonen i 

samsvar med artikkel 4. 

b) I hvilken medlemsstat betalingsinstitusjonen har til hensikt å utøve virksomhet. 

c) Type søknad om grensekryssende virksomhet. 

d) Betalingsinstitusjonens navn, adresse og eventuelt godkjenningsnummer og entydige identifikasjonsnummer i hjemstaten i 

samsvar med formatene angitt i vedlegg I. 

e) Betalingsinstitusjonens LEI-kode, dersom den er tilgjengelig. 

f) Identiteten og kontaktopplysningene til en kontaktperson i betalingsinstitusjonen som inngir meldingen om grensekryssende 

virksomhet for filialen. 

g) Adressen til filialen som skal etableres i vertsstaten. 

h) Identiteten og kontaktopplysningene til personene som har ansvar for ledelsen av filialen som skal etableres i vertsstaten. 

i) De betalingstjenestene som skal ytes i vertsstaten. 

j) Organisasjonsstrukturen i filialen som skal etableres i vertsstaten.  
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k) En forretningsplan, herunder en budsjettprognose for de første tre regnskapsårene, som viser at filialen er i stand til å 

benytte de systemer, ressurser og framgangsmåter som er hensiktsmessige for en forsvarlig drift i vertsstaten. 

l) En beskrivelse av filialens styringsordninger og internkontrollordninger, herunder administrative framgangsmåter og 

framgangsmåter for risikostyring, som viser at disse styringsordningene, kontrollordningene og framgangsmåtene er 

forholdsmessige, hensiktsmessige, forsvarlige og tilstrekkelige med hensyn til betalingstjenestevirksomheten i vertsstaten og 

oppfyller kravene med hensyn til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv (EU) 2015/849(1). 

2. Dersom en betalingsinstitusjon har underrettet vedkommende myndigheter i hjemstaten om at den har til hensikt å 

utkontraktere driftsfunksjoner i betalingstjenestene til andre enheter i vertsstaten, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten 

underrette vedkommende myndigheter i vertsstaten om dette. 

Artikkel 7 

Oversending av opplysningene 

1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal oversende opplysningene nevnt i artikkel 6 til vedkommende myndigheter i 

vertsstaten ved hjelp av malen i vedlegg II og underrette betalingsinstitusjonen om at de har oversendt opplysningene. 

2. Når det er flere meldinger som skal formidles, kan vedkommende myndigheter oversende sammenfattede opplysninger 

gjennom å bruke feltene angitt i vedlegg II. 

Artikkel 8 

Underretning om endringer i søknaden 

1. Dersom en betalingsinstitusjon i samsvar med artikkel 28 nr. 4 i direktiv (EU) 2015/2366 underretter vedkommende 

myndigheter i hjemstaten om relevante endringer av en tidligere søknad, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten formidle 

disse relevante endringene til vedkommende myndigheter i vertsstaten. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten oversende de relevante endringene til ved-

kommende myndigheter i vertsstaten ved å sammenstille bare de delene av malen i vedlegg II til denne forordning som er berørt 

av endringene. 

Artikkel 9 

Opplysninger om når filialens virksomhet starter 

Ved anvendelse av artikkel 28 nr. 3 tredje ledd i direktiv (EU) 2015/2366 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten uten 

unødig opphold oversende den datoen da en betalingsinstitusjon påbegynner sin virksomhet i en vertsstat, til vedkommende 

myndigheter i vertsstaten ved hjelp av malen i vedlegg VI til denne forordning. 

KAPITTEL 3 

SØKNAD OM GRENSEKRYSSENDE VIRKSOMHET FOR AGENTER 

Artikkel 10 

Opplysninger som skal oversendes 

1. Dersom en søknad om grensekryssende virksomhet for agenter inngis av en betalingsinstitusjon, skal vedkommende 

myndigheter i hjemstaten i henhold til artikkel 28 nr. 2 første ledd i direktiv (EU) 2015/2366 oversende følgende opplysninger 

til vedkommende myndigheter i vertsstaten: 

a) Datoen for mottak av en fullstendig og nøyaktig søknad om grensekryssende virksomhet fra betalingsinstitusjonen i 

samsvar med artikkel 4. 

b) I hvilken medlemsstat betalingsinstitusjonen har til hensikt å utøve virksomhet gjennom å engasjere en agent.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger 

eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2005/60/EF og råds- og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF (EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73). 
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c) Type søknad om grensekryssende virksomhet. 

d) Arten av søknad om grensekryssende virksomhet og, dersom bruken av agenten i vertsstaten ikke innebærer en etablering, 

en beskrivelse av omstendighetene som vedkommende myndighet i hjemstaten har tatt hensyn til i sin vurdering. 

e) Betalingsinstitusjonens navn, adresse og eventuelt godkjenningsnummer og entydige identifikasjonsnummer i hjemstaten i 

samsvar med formatene angitt i vedlegg I. 

f) Betalingsinstitusjonens LEI-kode, dersom den er tilgjengelig. 

g) Identiteten og kontaktopplysningene til en kontaktperson i betalingsinstitusjonen som inngir meldingen om grensekryssende 

virksomhet for agenten. 

h) Identiteten og kontaktopplysningene til agenten som er engasjert av betalingsinstitusjonen. 

i) Agentens entydige identifikasjonsnummer i den medlemsstaten der den er etablert, dersom det er relevant, i samsvar med 

formatene angitt i vedlegg I. 

j) Dersom det er relevant, identiteten og kontaktopplysningene til personene som har ansvar for det sentrale kontaktpunktet, 

dersom dette er utpekt i samsvar med artikkel 29 nr. 4 i direktiv (EU) 2015/2366. 

k) De betalingstjenestene som skal ytes i vertsstaten gjennom å engasjere agenten. 

l) En beskrivelse av internkontrollordningene som agenten vil benytte for å oppfylle kravene med hensyn til hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme i henhold til direktiv (EU) 2015/ 849. 

m) Identiteten og kontaktopplysningene til medlemmer av ledelsen og personer med ansvar for forvaltningen av agenten som 

skal brukes til å yte betalingstjenester, og for andre agenter enn betalingstjenesteytere, dokumentasjon på at de er egnet. 

2. Dersom en betalingsinstitusjon har underrettet vedkommende myndigheter i hjemstaten om at den har til hensikt å 

utkontraktere driftsfunksjoner i betalingstjenestene til andre enheter i vertsstaten, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten 

underrette vedkommende myndigheter i vertsstaten om dette. 

Artikkel 11 

Oversending av opplysningene 

1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal oversende opplysningene nevnt i artikkel 10 til vedkommende myndigheter 

i vertsstaten ved hjelp av malen i vedlegg III og underrette betalingsinstitusjonen om at de har oversendt opplysningene. 

2. Når det er flere meldinger som skal formidles, kan vedkommende myndigheter oversende sammenfattede opplysninger 

gjennom å bruke feltene angitt i vedlegg III. 

Artikkel 12 

Underretning om endringer i søknaden 

1. Dersom en betalingsinstitusjon i samsvar med artikkel 28 nr. 4 i direktiv (EU) 2015/2366 underretter vedkommende 

myndigheter i hjemstaten om relevante endringer av en tidligere søknad om grensekryssende virksomhet for agenter, skal 

vedkommende myndigheter i hjemstaten formidle disse relevante endringene til vedkommende myndigheter i vertsstaten. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten oversende de relevante endringene til ved-

kommende myndigheter i vertsstaten ved å sammenstille bare de delene av malen i vedlegg III som er berørt av endringene.  
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Artikkel 13 

Opplysninger om når agentens virksomhet starter 

Ved anvendelse av artikkel 28 nr. 3 tredje ledd i direktiv (EU) 2015/2366 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten uten 

unødig opphold oversende den datoen da en betalingsinstitusjon påbegynner sin virksomhet gjennom en agent i en vertsstat, til 

vedkommende myndigheter i vertsstaten ved hjelp av malen i vedlegg VI til denne forordning. 

KAPITTEL 4 

SØKNAD OM GRENSEKRYSSENDE TJENESTEYTELSER 

Artikkel 14 

Opplysninger som skal oversendes 

1. Dersom en søknad om grensekryssende tjenesteytelser inngis av en betalingsinstitusjon, skal vedkommende myndigheter i 

hjemstaten i henhold til artikkel 28 nr. 2 første ledd i direktiv (EU) 2015/2366 oversende følgende opplysninger til 

vedkommende myndigheter i vertsstaten: 

a) Datoen for mottak av en fullstendig og nøyaktig søknad om grensekryssende virksomhet fra betalingsinstitusjonen i 

samsvar med artikkel 4. 

b) I hvilken medlemsstat betalingsinstitusjonen har til hensikt å yte tjenester. 

c) Type søknad om grensekryssende virksomhet. 

d) Betalingsinstitusjonens navn, adresse og eventuelt godkjenningsnummer og entydige identifikasjonsnummer i hjemstaten i 

samsvar med formatene angitt i vedlegg I. 

e) Betalingsinstitusjonens LEI-kode, dersom den er tilgjengelig. 

f) Identiteten og kontaktopplysningene til en kontaktperson i betalingsinstitusjonen som inngir søknaden om grensekryssende 

tjenesteytelser. 

g) Den planlagte datoen da ytingen av tjenester skal begynne i vertsstaten. 

h) De betalingstjenestene som skal ytes i vertsstaten. 

2. Dersom en betalingsinstitusjon har underrettet vedkommende myndigheter i hjemstaten om at den har til hensikt å 

utkontraktere driftsfunksjoner i betalingstjenestene til andre enheter i vertsstaten, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten 

underrette vedkommende myndigheter i vertsstaten om dette. 

Artikkel 15 

Oversending av opplysninger 

1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal oversende opplysningene nevnt i artikkel 14 til vedkommende myndigheter 

i vertsstaten ved hjelp av malen i vedlegg V og underrette betalingsinstitusjonen om at de har oversendt opplysningene. 

2. Når det er flere meldinger som skal formidles, kan vedkommende myndigheter oversende sammenfattede opplysninger 

gjennom å bruke feltene angitt i vedlegg V. 

Artikkel 16 

Underretning om endringer i en søknad om grensekryssende tjenesteytelser 

1. Dersom en betalingsinstitusjon i samsvar med artikkel 28 nr. 4 i direktiv (EU) 2015/2366 underretter vedkommende 

myndigheter i hjemstaten om relevante endringer av en tidligere søknad om grensekryssende tjenesteytelser, skal ved-

kommende myndigheter i hjemstaten formidle disse relevante endringene til vedkommende myndigheter i vertsstaten. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten oversende de relevante endringene til ved-

kommende myndigheter i vertsstaten ved å sammenstille bare de delene av malen i vedlegg V som er berørt av endringene. 
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KAPITTEL 5 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 17 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 294 av 11.11.2017, s. 9–25.] 


