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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/410 

av 29. november 2018 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til detaljene for og strukturen i 

opplysningene på området betalingstjenester som vedkommende myndigheter skal melde til Den 

europeiske banktilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366(*) 

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 15 nr. 5 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv (EU) 2015/2366 skal Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) opprette og drive et elektronisk 

sentralt register som inneholder en liste over alle betalingsinstitusjoner og e-pengeforetak og deres respektive agenter og 

filialer. For dette formål er det nødvendig at vedkommende myndigheter melder inn detaljer til EBA som gjør det mulig 

for betalingstjenestebrukere og andre berørte parter å enkelt og utvetydig identifisere hver enhet som er ført inn i 

registeret, samt territoriet der denne enheten driver eller har til hensikt å drive virksomhet. Betalingstjenestebrukere bør 

også kunne identifisere de betalingstjenestene og e-pengetjenestene som disse enhetene yter. 

2) Det elektroniske sentrale registeret bør også omfatte tjenesteytere som er unntatt fra virkeområdet til direktiv (EU) 

2015/2366 og utøver en virksomhet omhandlet i artikkel 3 bokstav k) punkt i) og ii) og bokstav l) i nevnte direktiv, og 

som har sendt en melding til sin vedkommende myndighet i henhold til artikkel 37 nr. 2 eller 3 i nevnte direktiv. For å 

sikre en konsekvent tolkning og anvendelse av disse bestemmelsene i Unionen bør opplysningene i registeret om disse 

tjenesteyterne omfatte en kort beskrivelse av deres virksomheter, som framlagt av vedkommende myndigheter, herunder 

opplysninger om det underliggende betalingsinstrumentet som benyttes, og en generell beskrivelse av tjenesten som 

ytes. 

3) For å gjøre det mulig for forbrukere å enkelt forstå opplysningene i det elektroniske sentrale registeret, bør 

opplysningene presenteres på en klar og utvetydig måte. Presentasjonen av opplysningene i registeret bør ta hensyn til 

særtrekk ved nasjonale språk. 

4) For å sikre en ensartet formidling av opplysninger bør vedkommende myndigheter bruke et standardisert format ved 

overføring av opplysninger til EBA. 

5) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som EBA har oversendt til Kommisjonen. 

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

forordningen, 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(2).  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 15.3.2019, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 213/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 337 av 23.12.2015, s. 35. 

(2) 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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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Detaljer og format for opplysningene som skal meldes i henhold til artikkel 15 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/2366 

1. Med hensyn til artikkel 15 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/2366 skal vedkommende myndigheter melde inn opplysninger til 

EBA i henhold til nr. 2–9. 

2. For betalingsinstitusjoner og deres filialer som yter tjenester i en annen medlemstat enn deres hjemstat, skal 

vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 1 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i tabellen. 

3. For fysiske eller juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 32 i direktiv (EU) 2015/2366, skal 

vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 2 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i tabellen. 

4. For ytere av kontoopplysningstjenester og deres filialer som yter tjenester i en annen medlemstat enn deres hjemstat, skal 

vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 3 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i tabellen. 

5. For e-pengeforetak og deres filialer som yter tjenester i en annen medlemstat enn deres hjemstat, skal vedkommende 

myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 4 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i tabellen. 

6. For juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/110/EF(3), skal vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 5 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i 

tabellen. 

7. For agenter for betalingsinstitusjoner, ytere av kontoopplysningstjenester og e-pengeforetak som yter betalingstjenester i 

en medlemsstat, agenter for fysiske eller juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 32 i direktiv (EU) 

2015/2366, og agenter for juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 9 i direktiv 2009/110/EF, skal 

vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 6 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i tabellen. 

8. For institusjonene omhandlet i artikkel 2 nr. 5 punkt 4–23 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(4), som i 

henhold til nasjonal rett er berettiget til å yte betalingstjenester, skal vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i 

tabell 7 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i tabellen. 

9. For tjenesteytere som utfører en tjeneste som omfattes av artikkel 3 bokstav k) punkt i) og ii) og bokstav l) i direktiv (EU) 

2015/2366, skal vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 8 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i 

tabellen. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

  

(3) 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). 

(4) 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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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 73 av 15.3.2019, s. 23–83.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0410&qid=1653463524592

