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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/72 

av 4. oktober 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for 

kortbaserte betalingstransaksjoner med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for de kravene som 

betalingskortordninger og behandlingsenheter skal oppfylle for å sikre at de er uavhengige med hensyn til 

regnskap, organisering og beslutningsprosesser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 av 29. april 2015 om formidlingsgebyrer for 

kortbaserte betalingstransaksjoner(1), særlig artikkel 7 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å spesifisere de kravene som sikrer at betalingskortordninger og behandlingsenheter holdes atskilt fra hverandre, bør 

det fastsettes visse vilkår når det gjelder betalingskortordningers og behandlingsenheters regnskap, organisering og 

beslutningsprosesser, uansett hvilken juridisk form disse enhetene har. 

2) Betalingskortordninger og behandlingsenheter bør ha regnskapsprosedyrer som gjør det mulig for dem å utarbeide 

finansiell informasjon om separate resultatregnskaper samt forklarende noter til denne finansielle informasjonen. Disse 

kravene bør ikke erstatte eller endre regnskapsprinsipper og -standarder eller krav i forbindelse med årsregnskaper som 

allerede gjelder for betalingskortordninger og behandlingsenheter. 

3) For dette formål er det hensiktsmessig å angi hvordan kostnader og inntekter bør fordeles innenfor rammen av disse 

regnskapsprosedyrene. Regnskapsprosedyrene bør være behørig dokumentert, særlig med hensyn til overføring av 

midler mellom betalingskortordninger og behandlingsenheter. 

4) For å sikre uavhengighet bør betalingskortordninger og deltakende behandlingsenheter utarbeide finansiell informasjon 

minst en gang i året, og denne informasjonen bør revideres av en uavhengig revisor. Informasjonen og gjennomgåelsen av 

den bør på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter, slik at de kan sikre at uavhengighetskravene 

overholdes. 

5) Betalingskortordninger og behandlingsenheter som ikke er separate juridiske personer, bør i det minste være organisert som 

forskjellige interne forretningsenheter. Medarbeidere i betalingskortordninger og medarbeidere i behandlingsenheter, 

herunder den øverste ledelsen, bør være uavhengige av hverandre og være plassert i atskilte arbeidsområder med begrenset 

og kontrollert adgang. For å fremme den øverste ledelsens uavhengighet når to enheter inngår i samme konsern, og for å 

hindre et «svingdørssystem», bør det være forbudt for den øverste ledelsen å påta seg arbeid for den andre siden av 

virksomheten i minst ett år etter at de har forlatt den enheten de arbeidet for.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 18.1.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 261/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 123 av 19.5.2015, s. 1. 

2019/EØS/102/16 



Nr. 102/190 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

6) Medarbeidere i betalingskortordninger bør bare tillates å utføre oppgaver knyttet til utforming, oppdatering eller 

gjennomføring av behandlingstjenester når særlige vilkår som skal sikre overholdelse av uavhengighetskravene, er 

oppfylt. 

7) For å unngå at betalingskortordninger eller behandlingsenheter gjennom sine medarbeidere stimuleres til å gi hverandre 

særbehandling eller innsideinformasjon som ikke er tilgjengelig for konkurrenter, bør godtgjøringsordningene for 

medarbeidere i betalingskortordninger og behandlingsenheter verken direkte eller indirekte baseres på behandlings-

enhetens eller betalingskortordningens økonomiske resultater. Godtgjøringspolitikken bør på anmodning gjøres fullt 

tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

8) Det bør presiseres at når betalingskortordningen og behandlingsenheten tilhører samme juridiske person eller konsern, 

bør regler for å sikre at medarbeiderne overholder denne forordning, fastsettes i atferdsregler som har effektive 

sanksjoner og håndhevingsordninger, og som offentliggjøres. 

9) Betalingskortordninger og behandlingsenheter bør tillates å benytte felles tjenester, forutsatt at denne bruken ikke 

medfører utveksling av følsomme opplysninger dem imellom, og at vilkårene for felles bruk av tjenestene, herunder de 

økonomiske vilkårene som gjelder for ytingen av disse tjenestene, blir behørig dokumentert i et felles dokument. Dette 

dokumentet bør på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter, slik at de kan sikre at uavhengighets-

kravene overholdes. Det bør innføres særlige vilkår for felles bruk av informasjonsstyringssystemet. Utveksling av 

følsomme opplysninger mellom betalingskortordninger og behandlingsenheter som kan gi enten betalingsordningen 

eller behandlingsenheten et konkurransefortrinn, bør imidlertid være forbudt. 

10) Det bør fastsettes vilkår for sammensetningen av betalingskortordningers og behandlingsenheters ledelsesorganer, 

uavhengig av deres juridiske form og organisatoriske ordninger, for å sikre at mulige interessekonflikter i beslutnings-

prosessen mellom betalingskortordningene og behandlingsenhetene reduseres på en hensiktsmessig måte. Disse 

vilkårene bør offentliggjøres og gjennomgås av vedkommende myndigheter. Dessuten bør betalingskortordninger og 

behandlingsenheter ha separate årlige driftsplaner som er godkjent av deres relevante ledelsesorganer. Disse separate 

årlige driftsplanene bør på anmodning gjøres fullt tilgjengelige for vedkommende myndigheter, slik at de kan sikre at 

uavhengighetskravene overholdes. 

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

(EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

12) 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 europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes de kravene som betalingskortordninger og behandlingsenheter skal overholde for å sikre 

anvendelsen av artikkel 7 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2015/751. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «ledelsesorgan» det organet i en betalingskortordning eller behandlingsenhet som er utpekt i samsvar med nasjonal rett og 

har fullmakt til å fastsette enhetens strategi, mål og overordnede ledelsesprinsipper, og som kontrollerer og overvåker 

ledelsens beslutningstaking og omfatter de personene som i praksis styrer enhetens virksomhet,  

  

(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). 
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2) «øverste ledelse» de fysiske personene i en betalingskortordning eller behandlingsenhet som utøver ledelsesfunksjoner og 

er ansvarlige for betalingskortordningens eller behandlingsenhetens daglige ledelse overfor ledelsesorganet, 

3) «godtgjøring» alle former for fast og variabel godtgjøring, herunder utbetalinger eller ytelser, monetære eller ikke-

monetære, som gis direkte til ansatte av betalingskortordningen eller behandlingsenheten eller for dennes regning, 

 4) «felles tjenester» enhver aktivitet, funksjon eller tjeneste som utføres av enten en intern enhet innenfor en betalingskortordning 

eller en behandlingsenhet eller av en separat juridisk person til fordel for både betalingskortordningen og behandlingsenheten, 

5) «konsern» et morforetak og alle dets datterforetak som definert i artikkel 2 nr. 11 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/34/EU(1). 

KAPITTEL II 

REGNSKAP 

Artikkel 3 

Finansiell informasjon 

1. Betalingskortordninger og deltakende behandlingsenheter skal ha regnskapsprosedyrer som gjør det mulig for dem å 

utarbeide finansiell informasjon om separate resultatregnskaper samt forklarende noter til denne finansielle informasjonen. 

2. Den finansielle informasjonen nevnt i nr. 1 skal overholde gjeldende regnskapsregelverk for utarbeiding av betalingskort-

ordningers og behandlingsenheters finansregnskap. 

Artikkel 4 

Fordeling av kostnader og inntekter 

1. Den finansielle informasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 1 skal baseres på en fordeling av kostnader og inntekter mellom 

betalingskortordningen og behandlingsenheten i samsvar med følgende regler: 

a) Kostnader og inntekter som kan henføres direkte til yting av behandlingstjenester, skal fordeles til behandlingsenheten. 

b) Kostnader og inntekter som kan henføres direkte til betalingskortordningen, skal fordeles til betalingskortordningen. 

c) Kostnader og inntekter som ikke kan henføres direkte til yting av behandlingstjenester eller til betalingskortordningen, skal 

fordeles etter prinsippet om en aktivitetsbasert kostnadsfordeling, noe som innebærer at indirekte kostnader og inntekter 

fordeles etter behandlingsenhetens eller betalingskortordningens faktiske forbruk. 

d) Kostnader og inntekter som ikke kan henføres direkte og ikke kan fordeles etter prinsippet om en aktivitetsbasert 

kostnadsfordeling, skal fordeles etter en regnskapsmetode som dokumenteres i en ledsagende note. 

2. Den ledsagende noten nevnt i nr. 1 bokstav d) skal angi følgende for hver kostnad og inntekt som fordeles etter den 

metoden: 

a) Grunnlaget for fordelingen. 

b) Begrunnelsen for dette grunnlaget. 

Artikkel 5 

Dokumentering av overføring av økonomiske midler mellom betalingskortordninger og behandlingsenheter 

1. Betalingskortordninger og behandlingsenheter skal utarbeide særlige forklarende noter til enhver overføring av økonomiske 

midler dem imellom for yting av tjenester eller bruk av felles tjenester som nevnt i artikkel 12. Disse forklarende notene skal angi 

prisene og gebyrene for disse tjenestene, uavhengig av eventuelle underliggende forpliktelser og organisatoriske ordninger som 

måtte finnes mellom dem. De forklarende notene skal inngå i den finansielle informasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 1.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 
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2. Dersom betalingskortordninger og behandlingsenheter tilhører samme juridiske person eller konsern, skal de forklarende 

notene nevnt i nr. 1 dokumentere at priser og gebyrer for yting av tjenester dem imellom eller bruk av felles tjenester ikke 

skiller seg fra priser og gebyrer for de samme eller eventuelt sammenlignbare tjenester mellom betalingskortordninger og 

behandlingsenheter som ikke tilhører samme juridiske person eller konsern. 

Artikkel 6 

Gjennomgåelse og hyppighet av finansiell informasjon 

1. Den finansielle informasjonen utarbeidet i samsvar med artikkel 3, 4 og 5 skal gjennomgås av en uavhengig og autorisert 

revisor. 

2. Gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 skal presenteres i form av en rapport som 

a) gir et pålitelig og balansert bilde av den finansielle informasjonen som er utarbeidet av betalingskortordninger og 

behandlingsenheter, 

b) sikrer at den finansielle informasjonen er forenlig og sammenlignbar med regelverket for utarbeiding av finansregnskap for 

betalingskortordninger og behandlingsenheter, 

c) sikrer at den finansielle informasjonen er i samsvar med tidligere års fordelingsstrategi, eller, dersom det ikke er slikt 

samsvar, gir en forklaring på hvorfor fordelingsstrategien er blitt endret og inneholder en omregning av tallene for tidligere 

år. 

3. Den finansielle informasjonen nevnt i artikkel 3, 4 og 5 skal hvert år oversendes til revisoren nevnt i nr. 1 og på 

anmodning gjøres fullt tilgjengelig for vedkommende myndigheter sammen med den uavhengige revisorens gjennomgåelse. 

KAPITTEL III 

ORGANISASJON 

Artikkel 7 

Funksjonell atskillelse 

Betalingskortordninger og behandlingsenheter som ikke er opprettet som to atskilte juridiske personer, skal organiseres som to 

atskilte interne forretningsenheter. 

Artikkel 8 

Atskillelse av arbeidsområder 

Betalingskortordninger og behandlingsenheter som befinner seg i samme lokaler, skal organiseres i atskilte arbeidsområder med 

begrenset og kontrollert adgang. 

Artikkel 9 

Den øverste ledelsens uavhengighet 

Den øverste ledelsen i en betalingskortordning eller i forretningsenheten for betalingskortordningen skal ikke være den samme 

som den øverste ledelsen i en behandlingsenhet eller i forretningsenheten for behandlingsenheten og skal handle selvstendig. 

Den øverste ledelsen i en betalingskortordning eller i forretningsenheten for betalingskortordningen skal ikke påta seg arbeid 

for en behandlingsenhet eller for forretningsenheten for behandlingsenheten og omvendt i en periode på minst ett år etter at 

nevnte øverste ledelse forlot den enheten de arbeidet for. 

Artikkel 10 

Medarbeidernes uavhengighet 

1. Medarbeiderne i betalingskortordninger kan ikke være de samme som medarbeiderne i behandlingsenheter. 

2. Medarbeiderne i betalingskortordninger og i behandlingsenheter kan utføre oppgaver knyttet til yting av felles tjenester 

som nevnt i artikkel 12.  
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3. Medarbeiderne i en behandlingsenhet kan utføre oppgaver knyttet til utformingen av et felles sett av regler, praksiser, 

standarder og gjennomføringsretningslinjer for utførelse av kortbaserte betalingstransaksjoner forutsatt at 

a) oppgavene knyttet til utformingen av det felles settet av regler kan utføres av andre behandlingsenheter på et ikke-

diskriminerende grunnlag, 

b) utformingen av disse reglene involverer et representativt utvalg av alle behandlingsenheter som deltar i betalingskort-

ordningen. 

Artikkel 11 

Godtgjøring 

1. Behandlingsenheter skal vedta en godtgjøringspolitikk som ikke oppmuntrer medarbeiderne til å gi en betalingskortordning 

særbehandling eller innsideinformasjon som ikke er tilgjengelig for andre konkurrenter. Godtgjøringen til medarbeiderne skal 

derfor gjenspeile behandlingsenhetens resultater og ikke være direkte eller indirekte knyttet til resultatene i den betalingskort-

ordningen som behandlingsenheten yter tjenester til. 

2. Betalingskortordninger skal vedta en godtgjøringspolitikk som ikke oppmuntrer medarbeiderne til å gi en behandlingsenhet 

særbehandling eller innsideinformasjon som ikke er tilgjengelig for andre konkurrenter. Godtgjøringen til medarbeiderne skal 

derfor gjenspeile betalingskortordningens resultater og ikke være direkte eller indirekte knyttet til behandlingsenhetens resultater. 

3. Godtgjøringspolitikken nevnt i nr. 1 og 2 skal på anmodning gjøres fullt tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

Artikkel 12 

Bruk av felles tjenester 

1. Betalingskortordninger og behandlingsenheter som benytter felles tjenester, skal i et felles dokument beskrive listen over 

felles tjenester og de vilkårene, herunder de økonomiske vilkårene, som gjelder for ytingen av disse tjenestene. 

2. Fellesdokumentet nevnt i nr. 1 skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

Artikkel 13 

Bruk av et felles informasjonsstyringssystem 

Et informasjonsstyringssystem som deles av en betalingskortordning og en behandlingsenhet, skal sikre at 

a) betalingskortordningens og behandlingsenhetens medarbeidere identifiseres separat gjennom autentiseringsprosedyren for 

tilgang til informasjonsstyringssystemet, 

b) brukere bare har tilgang til de opplysningene de har rett til i samsvar med denne forordning. Særlig skal en betalingskort-

ordnings medarbeidere ikke ha tilgang til en behandlingsenhets følsomme opplysninger som nevnt i artikkel 14, og en 

behandlingsenhets medarbeidere skal ikke ha tilgang til en betalingskortordnings følsomme opplysninger. 

Artikkel 14 

Følsomme opplysninger 

Betalingskortordninger og behandlingsenheter skal ikke dele informasjon av følsom karakter som gir enten betalingskortord-

ningen eller behandlingsenheten et konkurransefortrinn, dersom slike opplysninger ikke deles med andre konkurrenter. 

Artikkel 15 

Atferdsregler 

1. Betalingskortordninger og behandlingsenheter som tilhører samme juridiske person eller konsern, skal fastsette og på sitt 

nettsted offentliggjøre atferdsregler som fastslår hvordan deres respektive medarbeidere skal opptre for å sikre at denne 

forordning overholdes. Atferdsreglene skal også inneholde effektive håndhevingsordninger.  
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2. Atferdsreglene skal særlig fastsette regler som hindrer at betalingskortordninger og behandlingsenheter deler følsomme 

opplysninger som nevnt i artikkel 14. Atferdsreglene skal gjennomgås av vedkommende myndigheter. 

KAPITTEL IV 

BESLUTNINGSPROSESS 

Artikkel 16 

Ledelsesorganenes uavhengighet 

1. Betalingskortordninger og behandlingsenheter skal sikre at sammensetningen av deres ledelsesorganer reduserer 

interessekonflikter i beslutningsprosessen mellom betalingskortordningen og behandlingsenheten, herunder ved å fastsette klare 

og objektive kriterier for når en og samme person samtidig kan være medlem av betalingskortordningens og av behandlings-

enhetens ledelsesorgan. Disse kriteriene skal offentliggjøres og gjennomgås av vedkommende myndigheter. 

2. Ledelsesorganene i betalingskortordninger og behandlingsenheter som tilhører samme juridiske person eller konsern, skal 

godkjenne og regelmessig gjennomgå de retningslinjene for interessekonflikter som er fastsatt for å håndtere og overvåke 

overholdelsen av denne forordning. 

3. Ved anvendelsen av nr. 2 og dersom en og samme person kan være representert i både betalingskortordningens og 

behandlingsenhetens ledelsesorgan, skal betalingskortordninger og behandlingsenheter opprette følgende: 

a) Et separat ledelsesorgan som har ansvar for beslutninger knyttet til betalingskortordningens virksomhet, med unntak av 

felles tjenester som nevnt i artikkel 12, og som skal være sammensatt av medlemmer av ledelsesorganet som ikke utøver 

ledelsesfunksjoner i forbindelse med behandlingsvirksomhet. Disse medlemmene skal gi råd til ledelsesorganet om 

betalingskortordningens strategi i samsvar med denne forordning og bistå ledelsesorganet med å føre tilsyn med den øverste 

ledelsens gjennomføring av strategien. 

b) Et separat ledelsesorgan som har ansvar for beslutninger knyttet til behandlingsvirksomheten, med unntak av felles tjenester 

som nevnt i artikkel 12, og som skal være sammensatt av medlemmer av ledelsesorganet som ikke utøver 

ledelsesfunksjoner i forbindelse med betalingskortordningens virksomhet. Disse medlemmene skal gi råd til ledelsesorganet 

om behandlingsenhetens strategi i samsvar med denne forordning og bistå ledelsesorganet med å føre tilsyn med den 

øverste ledelsens gjennomføring av strategien. 

c) Uavhengige rapporteringslinjer fra den øverste ledelsen i enten forretningsenheten for betalingskortordningen eller 

forretningsenheten for behandlingsenheten til ledelsesorganet. 

4. De organisatoriske ordningene som er opprettet i samsvar med nr. 3, skal på anmodning gjøres tilgjengelige for ved-

kommende myndigheter. 

5. Ledelsesorganet skal beholde det overordnede ansvaret for å sikre at denne forordning overholdes. 

Artikkel 17 

Årlige driftsplaners uavhengighet 

1. Betalingskortordninger og behandlingsenheter skal ha separate årlige driftsplaner som fastsetter budsjettet, herunder 

kapital- og driftsutgifter og eventuelle delegeringer av myndigheten til å effektuere disse kostnadene, og som skal framlegges 

for deres respektive ledelsesorgan for godkjenning, eller, dersom det er relevant, for ledelsesorganet nevnt i artikkel 16. 

2. De separate årlige driftsplanene skal på anmodning gjøres fullt tilgjengelige for vedkommende myndigheter. 
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KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 18 

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 4. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


