
3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1825 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2382 

av 14. desember 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter 

for overføring av opplysninger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 34 nr. 9 og 35 nr. 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for framlegging av opplysninger 

som kreves når verdipapirforetak, markedsoperatører og, dersom det kreves i henhold til direktiv 2014/65/EF, 

kredittinstitusjoner ønsker å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet i en annen medlemsstat  i henhold 

til adgangen til å yte tjenester eller etableringsretten. 

2) Bestemmelsene i denne forordning bør, på bakgrunn av artikkel 34 nr. 1 og 35 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, også få 

anvendelse på kredittinstitusjoner som har tillatelse i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(2), og 

som benytter tilknyttede agenter til å yte investeringstjenester i henhold til adgangen til å yte investeringstjenester, eller 

som oppretter en filial. 

3) Det er viktig å utarbeide standardskjemaer på de språkene og for de kommunikasjonsmetodene som kan brukes i 

meldinger om grensekryssende virksomhet av verdipapirforetak, markedsoperatører og eventuelt kredittinstitusjoner og 

av vedkommende myndigheter i hjemstater og vertsstater til å fremme uhindret yting av investeringstjenester og fri 

utøvelse av investeringsvirksomhet i alle medlemsstater og en effektiv gjennomføring av vedkommende myndigheters 

respektive oppgaver og ansvarsområder. 

4) Det er nødvendig at vedkommende myndighet i hjemstaten vurderer om den framlagte meldingen er nøyaktig og 

fullstendig for å sikre kvaliteten på i) opplysningene fra verdipapirforetaket, markedsoperatøren eller eventuelt 

kredittinstitusjonen til vedkommende myndighet i hjemstaten og på ii) opplysningene fra vedkommende my ndighet i 

hjemstaten til vedkommende myndighet i vertsstaten. 

5) Bestemmelser som krever at vedkommende myndighet i hjemstaten angir om meldingen vurderes å være ufullstendig 

eller unøyaktig, er nødvendige for å sikre klarhet i identifiseringen av og underretningen om eventuelle manglende eller 

unøyaktige elementer og for å gjøre det enklere å håndtere slike problemer og sende fullstendige og nøyaktige 

opplysninger på nytt. 

6) Bekreftelse på mottak av en framlagt melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller melding om 

grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent er nødvendig for å sikre klarhet med hensyn til datoen for 

mottak av den relevante meldingen og den nøyaktige datoen da verdipapirforetaket kan opprette filialen eller benytte en 

tilknyttet agent som er etablert i vertsstaten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 340 av 20.12.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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7) For å sikre sammenheng bør det brukes særlige skjemaer når et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver 

en multilateral handelsfasilitet eller en organisert handelsfasilitet, ønsker å tilby, innenfor territoriet til en annen 

medlemsstat, egnede ordninger for å lette tilgangen til og handelen på disse systemene for fjernbrukere, -medlemmer 

eller -deltakere som er etablert i den aktuelle medlemsstaten, for å sikre at både opplysningene fra verdipapirforetaket 

eller markedsoperatøren til vedkommende myndighet i hjemstaten, og opplysningene fra vedkommende myndighet i 

hjemstaten til vedkommende myndighet i vertsstaten, er tilstrekkelige. 

8) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal lovgivning, få 

anvendelse fra samme dato. 

9) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

10) I samsvar med artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) har ESMA holdt åpne offentlige 

høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte 

forordning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en multilateral handelsfasilitet 

(«MHF») eller en organisert handelsfasilitet («OHF»). 

2. Denne forordning får også anvendelse på kredittinstitusjoner som har tillatelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, som yter 

en eller flere investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet i henhold til direktiv 2014/65/EU, og som ønsker å 

benytte tilknyttede agenter i henhold til en av følgende rettigheter: 

a) Adgangen til å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet i samsvar med artikkel 34 nr. 5 i direktiv 

2014/65/EU. 

b) Utøvelse av etableringsretten i samsvar med artikkel 35 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 2 

Generelle krav 

1. Alle meldinger eller opplysninger inngitt i henhold til denne forordning skal framlegges på et offisielt EU-språk som 

godtas av både vedkommende myndighet i hjemstaten og av vedkommende myndighet i vertsstaten. 

De skal framlegges på papir eller, dersom dette godkjennes av den berørte vedkommende myndighet, elektronisk. 

2. Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre opplysninger om godkjente språk og inngivelsesmetoder, herunder 

kontaktopplysninger for meldinger om grensekryssende virksomhet. 

Artikkel 3 

Framlegging av melding om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet 

1. Et verdipapirforetak skal framlegge for vedkommende myndighet i hjemstaten en melding om grensekryssende 

investeringstjenester og investeringsvirksomhet i henhold til artikkel 34 nr. 2 eller 5 i direktiv 2014/65/EU på skjemaet angitt i 

vedlegg I.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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2. Et verdipapirforetak skal for hver medlemsstat der det har til hensikt å utøve virksomhet, framlegge en særskilt melding 

om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet for vedkommende myndighet i hjemstaten i henhold til nr. 

1. 

3. Et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) som ønsker å yte investerings-

tjenester eller utøve investeringsvirksomhet gjennom en tilknyttet agent som er etablert i hjemstaten, skal framlegge en melding 

om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet for vedkommende myndighet i hjemstaten ved å fylle ut 

bare de delene av skjemaet angitt i vedlegg I som er relevante for den tilknyttede agenten. 

Artikkel 4 

Vurdering av om en melding om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet er fullstendig og 

nøyaktig 

1. Ved mottak av en melding om grensekryssende investeringst jenester og investeringsvirksomhet i henhold til artikkel  

3 skal vedkommende myndighet i hjemstaten vurdere om de framlagte opplysningene er fullstendige og nøyaktige. 

2. Dersom de framlagte opplysningene viser seg å være ufullstendige eller unøyaktige, skal vedkommende myndighet i 

hjemstaten uten unødig opphold underrette verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 

om dette. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal angi hvorfor opplysningene vurderes å være ufulls tendige eller 

unøyaktige. 

3. Perioden på en måned nevnt i artikkel 34 nr. 3 og artikkel 34 nr. 5 annet ledd i direktiv 2014/65/EU skal begynne ved 

mottak av en melding om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet som inneholder opplysninger som 

vurderes å være fullstendige og nøyaktige. 

Artikkel 5 

Underretning om melding om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet 

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen én måned etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel  

3 informere vedkommende myndighet i vertsstaten om denne meldingen ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg II, sammen med 

en kopi av meldingen. 

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal uten unødig opphold informere verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen 

omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) om underretningen i henhold til nr. 1, herunder datoen for underretningen. 

Artikkel 6 

Framlegging av melding om endring av opplysningene om investeringstjenester og investeringsvirksomhet  

1. Ved endring av noen av opplysningene i en melding om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet 

skal verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) framlegge for vedkommende 

myndighet i hjemstaten en melding ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg I. 

2. Med hensyn til meldingen i henhold til nr. 1 i denne artikkel skal verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav a) fylle ut bare de delene av skjemaet angitt i vedlegg I som er relevante for endringene av 

opplysningene i meldingen om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet. 

3. Med hensyn til meldingen om endringer som gjelder investeringstjenestene, investeringsvirksomheten, de tilknyttede 

tjenestene eller de finansielle instrumentene som tilbys, skal verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i artikkel  

1 nr. 2 bokstav a) oppgi alle investeringstjenester, investeringsvirksomheter, tilknyttede tjenester eller finansielle instrumenter 

som det eller den tilbyr på tidspunktet for meldingen, eller som det eller den har til hensikt å tilby i framtiden.  



Nr. 13/1828 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

Artikkel 7 

Underretning om melding om endring av opplysningene om investeringstjenester og investeringsvirksomhet  

1. Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 6 skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig opphold 

underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om de meldte endringene ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg III, sammen 

med en kopi av meldingen i henhold til artikkel 6. 

2. Dersom et verdipapirforetaks eller en kredittinstitusjons tillatelse trekkes tilbake eller annulleres, skal vedkommende 

myndighet i hjemstaten underrette vedkommende myndighet i vertsstaten ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg III. 

Artikkel 8 

Framlegging av melding om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en OHF 

Et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en MHF eller en OHF og har til hensikt å tilby, innenfor territoriet  til 

en annen vertsstat, egnede ordninger for å lette tilgangen til og handelen på disse systemene for fjernbrukere, -medlemmer eller 

-deltakere som er etablert i den aktuelle vertsstaten, skal gi vedkommende myndighet i hjemstaten nærmere opplysninger om 

vertsstaten der verdipapirforetaket eller markedsoperatøren har til hensikt å tilby slike ordninger, ved bruk av skjemaet angitt i 

vedlegg IV. 

Artikkel 9 

Underretning om melding om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en OHF 

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen én måned etter å ha mottatt meldingen i henhold til artikkel 8 informere 

vedkommende myndighet i vertsstaten om denne meldingen ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg V, sammen med en kopi av 

meldingen. 

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal uten unødig opphold informere verdipapirforetaket eller markedsoperatøren 

som driver en MHF eller en OHF, om underretningen i henhold til nr. 1, herunder datoen for underretningen. 

Artikkel 10 

Framlegging av melding om endring av opplysninger om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller 

en OHF 

1. Ved endring av noen av opplysningene i en melding om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en 

OHF skal verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver en MHF eller en OHF, framlegge for vedkommende 

myndighet i hjemstaten en melding ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg IV. 

2. Med hensyn til meldingen i henhold til nr. 1 skal verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver en MHF eller en 

OHF, fylle ut bare de delene av skjemaet angitt i vedlegg IV som er relevante for endringene av opplysningene i meldingen om 

etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en OHF. 

Artikkel 11 

Underretning om melding om endring av opplysninger om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller 

en OHF 

Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 10 nr. 1 skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig opphold 

underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om de meldte endringene ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg III, sammen 

med en kopi av meldingen.  
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Artikkel 12 

Framlegging av melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial  

Et verdipapirforetak som ønsker å opprette en filial på en annen medlemsstats territorium, skal framlegge for vedkommende 

myndighet i hjemstaten de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 35 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU, ved bruk av skjemaet 

angitt i vedlegg VI. 

Artikkel 13 

Framlegging av melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknytte t agent 

1. Et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) som ønsker å bruke en tilknyttet  

agent som er etablert i en annen medlemsstat, skal framlegge for vedkommende myndighet i hjemstaten de opplysningene som 

kreves i henhold til artikkel 35 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU, ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg VII. 

2. Dersom et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) ønsker å bruke flere 

tilknyttede agenter i en annen medlemsstat, skal verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen fylle ut en separat melding for 

hver tilknyttede agent som det eller den har til hensikt å bruke. 

3. Et verdipapirforetak som ønsker å opprette en filial som har til hensikt å bruke tilknyttede agenter, skal framlegge for 

vedkommende myndighet i hjemstaten en separat melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent for hver 

tilknyttede agent ved å fylle ut skjemaet angitt i vedlegg VII. 

Artikkel 14 

Vurdering av om en melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller en melding om 

grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent er fullstendig og nøyaktig 

1. Ved mottak av en melding i henhold til artikkel 12 eller 13 skal vedkommende myndighet i hjemstaten vurdere om de 

framlagte opplysningene er fullstendige og nøyaktige. 

2. Dersom de framlagte opplysningene viser seg å være ufullstendige eller unøyaktige, skal vedkommende myndighet i 

hjemstaten uten unødig opphold underrette verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) 

om dette. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal angi hvorfor opplysningene vurderes å være ufullstendige eller 

unøyaktige. 

3. Perioden på tre måneder fastsatt i artikkel 35 nr. 3 og artikkel 35 nr. 7 annet ledd i direktiv 2014/65/EU skal begynne ved 

mottak av en melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller en melding om grensekryssende virksomhet 

ved bruk av tilknyttet agent som inneholder opplysninger som vurderes å være fullstendige og nøyaktige. 

Artikkel 15 

Underretning om melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial  

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen tre måneder etter å ha mottatt meldingen om grensekryssende 

virksomhet ved etablering av filial i henhold til artikkel 12 informere vedkommende myndighet i vertsstaten om meldingen ved 

bruk av skjemaet angitt i vedlegg VIII, sammen med en kopi av meldingen. 

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal uten unødig opphold informere verdipapirforetaket om underretningen i 

henhold til nr. 1, herunder datoen for underretningen. 

3. Vedkommende myndighet i vertsstaten skal bekrefte mottak av meldingen både overfor vedkommende myndighet i 

hjemstaten og overfor verdipapirforetaket. 

Artikkel 16 

Underretning om melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent 

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen tre måneder etter å ha mottatt meldingen om grensekryssende 

virksomhet ved bruk av tilknyttet agent i henhold til artikkel 13 informere vedkommende myndighet i vertsstaten om meldingen 

ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg IX, sammen med en kopi av meldingen. 

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal uten unødig opphold informere verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen 

om underretningen i henhold til nr. 1, herunder datoen for underretningen.  
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3. Vedkommende myndighet i vertsstaten skal bekrefte mottak av meldingen både overfor vedkommende myndighet i 

hjemstaten og overfor verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b). 

4. Den tilknyttede agenten skal ikke begynne sine planlagte investeringstjenester eller sin planlagte investeringsvirksomhet 

før den er registrert i det offentlige registeret i den medlemsstaten der denne tilknyttede agenten er etablert, i samsvar med 

artikkel 29 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU. 

5. Den tilknyttede agenten skal ikke begynne sine planlagte investeringstjenester eller sin planlagte investeringsvirksomhet 

før den har mottatt underretningen fra vedkommende myndighet i vertsstaten. 

6. Dersom det ikke framlegges en slik underretning, kan den tilknyttede agenten begynne sine planlagte investeringstjenester 

og sin planlagte investeringsvirksomhet to måneder etter datoen da vedkommende myndighet i hjemstaten framla 

underretningen, som omhandlet i nr. 2. 

Artikkel 17 

Framlegging av melding om endring av opplysningene om en filial  

1. Ved endring av opplysningene i en melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial skal verdipapir-

foretaket framlegge for vedkommende myndighet i hjemstaten en melding ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg VI. 

Verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen skal fylle ut bare de delene av skjemaet angitt i vedlegg VI som er relevante for 

endringene av opplysningene i meldingen om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial. 

2. Dersom verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen har til hensikt å endre investeringstjenestene, investerings -

virksomheten, de tilknyttede tjenestene eller de finansielle instrumentene som tilbys gjennom tilknyttede agenter, skal det eller 

den oppgi, ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg VI, alle investeringstjenester, investeringsvirksomheter, tilknyttede tjenes ter 

eller finansielle instrumenter som tilbys gjennom tilknyttede agenter på tidsp unktet for meldingen, eller som det eller den har til 

hensikt å tilby gjennom tilknyttede agenter i framtiden. 

3. Endringer av opplysningene i en melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial som gjelder opphør av 

filialens drift, skal meldes ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg X. 

Artikkel 18 

Framlegging av melding om endring av opplysningene om en tilknyttet agent 

1. Ved endring av noen av opplysningene i en melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent skal 

verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) framlegge for vedkommende myndighet i 

hjemstaten en melding ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg VII. 

Verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen skal fylle ut bare de delene av skjemaet angitt i vedlegg VII som er relevante for 

endringene av opplysningene i meldingen om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent. 

2. Dersom verdipapirforetaket har til hensikt å endre investeringstjenestene, investeringsvirksomhet en eller de finansielle 

instrumentene som omfattes av en melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent, skal det oppgi, ved 

bruk av skjemaet angitt i vedlegg VI, alle investeringstjenester, investeringsvirksomheter eller finansielle instrumenter som det 

tilbyr gjennom den tilknyttede agenten på tidspunktet for meldingen, eller som det har til hensikt å tilby i framtiden. 

3. Endringer av opplysningene i en melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent som gjelder opp hør 

av bruken av en tilknyttet agent som er etablert i en annen medlemsstat, skal meldes ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg X. 
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Artikkel 19 

Underretning om melding om endring av opplysningene om en filial  

1. Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 17 nr. 1 skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig 

opphold underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om de meldte endringene ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg  

XI, sammen med en kopi av meldingen. 

2. Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 17 nr. 3 skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig 

opphold underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om de meldte endringene ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg  

XIII, sammen med en kopi av meldingen. 

Artikkel 20 

Underretning om melding om endring av opplysningene om en tilknyttet agent 

1. Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 18 nr. 1 skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig 

opphold underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om de meldte endringene ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg  

XII, sammen med en kopi av meldingen. 

2. Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 18 nr. 3 skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig 

opphold underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om de meldte endringene ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg  

XIII, sammen med en kopi av meldingen. 

Artikkel 21 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 14. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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