
Nr. 2/812 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

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 tekniske krav til utvikling, drift og vedlikehold av det elektroniske 

sentrale registeret på området betalingstjenester og til tilgang til opplysningene der(*) 

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. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 15 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/2366 skal Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) utvikle, drive 

og vedlikeholde et elektronisk sentralt register som inneholder de opplysningene som vedkommende myndigheter har 

meldt inn i samsvar med nr. 2 i nevnte artikkel. 

2) For å sikre at opplysningene i det elektroniske sentrale registeret presenteres på en korrekt måte, bør EBA sørge for at 

opplysningene føres inn eller endres på en sikker måte. For dette formål bør EBA gi ansatte hos de vedkommende 

myndighetene personlig tilgang til registerapplikasjonen. EBA og de vedkommende myndighetene som har besluttet å 

overføre opplysninger til EBA automatisk, bør sørge for at det brukes sikre og forholdsmessige krypteringsteknikker i 

endepunktene og gjennom hele overføringen av opplysningene. 

3) Ettersom det er nødvendig at det elektroniske sentrale registeret inneholder standardiserte og ensartede opplysninger for 

alle betalingsinstitusjoner og e-pengeforetak etablert i Unionen, og at disse opplysningene blir presentert i samme 

format, bør registerapplikasjonen utføre datavalidering før opplysninger som er ført inn eller endret av vedkommende 

myndigheter, gjøres offentlig tilgjengelig. 

4) Det er nødvendig å sikre autentisiteten, integriteten og uavviseligheten til opplysningene i det elektroniske sentrale 

registeret. EBA bør derfor garantere at opplysningene lagres sikkert, og at alle innførte eller endrede opplysninger er 

blitt registrert korrekt. 

5) For å gjøre det mulig for betalingstjenestebrukere og andre berørte parter å bruke det elektroniske sentrale registeret 

effektivt, er det nødvendig at registerapplikasjonen utvikles på en måte som garanterer pålitelig drift og tilgjengelighet 

uten avbrudd. 

6) Det er ønskelig at brukere av det elektroniske sentrale registeret har mulighet til å søke etter opplysninger i registeret på 

en effektiv måte. Opplysningene bør derfor være søkbare på grunnlag av en rekke ulike søkekriterier. 

7) For å dekke betalingsindustriens behov bør EBA gjøre det mulig å laste ned innholdet i registeret via en standardisert fil. 

Dette vil gjøre det mulig for alle berørte parter å automatisk søke etter opplysninger i filen. 

8) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 15.3.2019, s. 84, 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. 
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9) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 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). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Interne brukere av registeret 

1. I denne forordningen menes med «intern bruker» en ansatt hos en vedkommende myndighet som er ansvarlig for manuelt 

å føre inn og endre opplysninger i det elektroniske sentrale registeret til Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) («det 

elektroniske sentrale registeret»). 

2. Hver vedkommende myndighet skal utpeke minst to ansatte som interne brukere. 

3. Vedkommende myndigheter skal meddele EBA identiteten til personene omhandlet i nr. 2. 

Artikkel 2 

Forvaltning av registeret 

EBA skal forvalte listen over interne brukere, gi de interne brukerne autentiseringsopplysninger og gi vedkommende 

myndigheter teknisk støtte. 

Artikkel 3 

Tilgang for interne brukere 

1. Applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret skal være tilgjengelig for interne brukere kun ved bruk av 

tofaktorautentisering. 

2. EBA skal gi de interne brukerne et standardbrukernavn og -passord og andre sikkerhetsopplysninger for tilgang til 

applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret. 

3. Interne brukere skal måtte endre sitt standardbrukernavn og -passord første gang de logger seg på applikasjonen til det 

elektroniske sentrale registeret. 

4. EBA skal sikre at autentiseringsmetoden som brukes, gjør det mulig å identifisere hver intern bruker. 

5. EBA skal sikre at applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret ikke gjør det mulig for personer som ikke har 

tilgang til registerapplikasjonen, eller som ikke har tilstrekkelige tillatelser, å føre inn eller endre opplysninger i det elektroniske 

sentrale registeret. 

Artikkel 4 

Offentlige brukere 

1. I denne forordningen menes med «offentlige brukere» av det elektroniske sentrale registeret betalingstjenestebrukere eller 

andre berørte parter som har tilgang til det elektroniske sentrale registeret gjennom EBAs nettsted. 

2. Offentlige brukere skal kunne få tilgang til det elektroniske sentrale registeret uten å bruke tilgangsopplysninger.  

  

(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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3. Offentlige brukeres tilgang til det elektroniske sentrale registeret skal kun gi dem mulighet til å lese, søke i og laste ned 

opplysningene i registeret. Offentlige brukere skal ikke ha rett til å endre innholdet i registeret. 

4. Når offentlige brukere åpner det elektroniske sentrale registeret, skal EBAs nettsted vise søkekriteriene angitt i artikkel 15 

nr. 1. 

KAPITTEL 2 

OVERFØRING AV OPPLYSNINGER FRA VEDKOMMENDE MYNDIGHETER TIL EBA 

Artikkel 5 

Overføring av opplysninger fra vedkommende myndigheter til EBA 

1. Vedkommende myndigheter skal overføre til EBA de opplysningene som skal inngå i det elektroniske sentrale registeret, 

manuelt via et nettbasert brukergrensesnitt eller automatisk via et grensesnitt mellom applikasjoner. 

2. Vedkommende myndigheter skal meddele EBA hvilken metode de foretrekker for overføring av opplysninger i henhold 

til nr. 1. 

3. Vedkommende myndigheter som har meddelt EBA at deres foretrukne metode er å overføre opplysninger automatisk, skal 

tillates å overføre opplysninger manuelt etter forhåndsmelding til EBA. 

4. Vedkommende myndigheter skal gi EBA en hyperlenke til sitt nasjonale offentlige register. EBA skal gjøre disse 

hyperlenkene offentlig tilgjengelige i det elektroniske sentrale registeret. 

Artikkel 6 

Manuell innføring og endring av opplysninger 

1. Vedkommende myndigheter som har besluttet å overføre opplysninger til EBA manuelt, skal føre inn eller endre 

opplysninger for sine medlemsstater i nettapplikasjonen til det elektroniske sentrale registeret. Opplysningene skal føres inn i 

formatet angitt i artikkel 1 nr. 2–9 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/410(3). 

2. De manuelt innførte eller endrede opplysningene skal gjøres offentlig tilgjengelige i det elektroniske sentrale registeret 

etter at de er blitt validert av applikasjonen til nevnte register i samsvar med artikkel 8. 

3. Hvis manuelt innførte eller endrede opplysninger ikke kan valideres av applikasjonen til det elektroniske sentrale 

registeret, skal opplysningene avvises og ikke gjøres offentlig tilgjengelige. Den interne brukeren skal gjøre innføringen eller 

endringen på nytt med korrigerte opplysninger. 

4. EBA skal sette inn et dato- og tidsstempel i de manuelt innførte eller endrede opplysningene i det elektroniske sentrale 

registeret. Dato- og tidsstempelet skal vise tidspunktet for den seneste endringen av registeret. 

5. Vedkommende myndigheter skal sikre at alle endringer av innholdet i deres nasjonale offentlige registre med hensyn til 

tildeling eller tilbakekalling av tillatelser eller registreringer innføres i EBAs elektroniske sentrale register samme dag. 

Artikkel 7 

Automatisert overføring av opplysninger 

1. Vedkommende myndigheter som har besluttet å overføre opplysninger til EBA automatisk, skal overføre opplysningene 

direkte fra applikasjonene til sine nasjonale offentlige registre til applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret. 

2. EBA og vedkommende myndigheter skal sørge for sikker overføring av opplysninger mellom applikasjonene til de 

respektive registrene for å ivareta autentisiteten, integriteten og uavviseligheten til de overførte opplysningene, ved hjelp av 

sterke og allment anerkjente krypteringsteknikker. 

3. Vedkommende myndigheter skal overføre til EBA alle opplysningene som er angitt i artikkel 1 nr. 2–9 i gjennomførings-

forordning (EU) 2019/410 og ligger i deres nasjonale offentlige registre, som en enkelt batchfil med et felles og strukturert 

standardformat («batchfilen»).  

  

(3) 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 (EUT L 73 av 15.3.2019, s. 20). 
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4. Overføringen av batchfilen skal skje minst én gang hver dag innholdet i et nasjonalt offentlig register er blitt endret. 

5. Dersom vedkommende myndigheter endrer innholdet i sine nasjonale offentlige registre med hensyn til tildeling eller 

tilbakekalling av tillatelser eller registreringer, og de ikke har mulighet til å overføre disse endringene automatisk, skal de føre 

dem inn manuelt samme dag. 

6. EBA skal tillate vedkommende myndigheter å overføre en batchfil én gang om dagen, uansett om innholdet i deres 

nasjonale offentlige registre er blitt endret eller ikke. 

7. Opplysninger som er automatisk overført til det elektroniske sentrale registeret, skal gjøres offentlig tilgjengelig i 

registeret så snart som mulig etter at batchfilen er blitt behandlet og validert av applikasjonen til det elektroniske sentrale 

registeret i henhold til artikkel 8, og senest ved utgangen av den dagen da batchfilen ble behandlet og validert. Alle 

opplysninger som tidligere er overført, eller som er manuelt innført av en vedkommende myndighet, og som er offentlig 

tilgjengelig i det elektroniske sentrale registeret, skal erstattes av de opplysningene som den vedkommende myndigheten 

deretter har overført. 

8. EBA skal ikke tillate vedkommende myndigheter å overføre en ny batchfil før de har mottatt resultatet av valideringen av 

forrige overførte batchfil. 

9. Dersom automatisk overførte opplysninger ikke kan valideres av applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret, skal 

alle opplysningene i batchfilen avvises og ikke gjøres offentlig tilgjengelig i registeret. 

10. EBA skal sette inn et dato- og tidsstempel i opplysningene som er automatisk overført til applikasjonen til det elektroniske 

sentrale registeret. Dato- og tidsstempelet skal vise tidspunktet for den seneste synkroniseringen mellom det elektroniske 

sentrale registeret og de nasjonale offentlige registrene. 

Artikkel 8 

Validering av opplysninger 

1. Applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret skal validere opplysninger som vedkommende myndigheter overfører 

til EBA, for å unngå mangelfulle eller overlappende opplysninger. 

2. For å unngå mangelfulle opplysninger skal applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret utføre datavalidering av de 

feltene som vedkommende myndigheter fyller ut eller overfører til EBA, med unntak av feltene for den fysiske eller juridiske 

personens kommersielle navn. 

3. For å unngå overlappende opplysninger skal registerapplikasjonen utføre datavalidering av hvert av følgende felter: 

a) For betalingsinstitusjoner, fysiske eller juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 32 i direktiv 

(EU) 2015/2366, ytere av kontoopplysningstjenester, e-pengeforetak, juridiske personer som er omfattet av et unntak i 

henhold til artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF(4), institusjonene omhandlet i artikkel 2 nr. 5 punkt 

4–23 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(5) og personer hvis tillatelse eller registrering er tilbakekalt: 

i) Nasjonalt identifikasjonsnummer. 

ii) Relevant type fysisk eller juridisk person som omhandlet i artikkel 1 nr. 2–9 i gjennomføringsforordning (EU) 

2019/410. 

iii) Dato for tillatelse eller registrering. 

b) For agenter for betalingsinstitusjoner, fysiske eller juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 32 i 

direktiv (EU) 2015/2366, ytere av kontoopplysningstjenester, e-pengeforetak og juridiske personer som er omfattet av et 

unntak i henhold til artikkel 9 i direktiv 2009/110/EF: 

i) Agentens nasjonale identifikasjonsnummer. 

ii) Det nasjonale identifikasjonsnummeret til den fysiske eller juridiske personen på hvis vegne agenten yter 

betalingstjenester. 

iii) Dato for registrering.  

  

(4) 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). 

(5) 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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c) For tjenesteytere som utfører tjenester omfattet av artikkel 3 bokstav k) punkt i) og ii) og bokstav l) i direktiv (EU) 

2015/2366: 

i) Tjenesteyterens nasjonale identifikasjonsnummer. 

ii) I henhold til hvilket unntak tjenesteyteren utfører tjenester. 

iii) Dato for registrering. 

4. Dersom statusen for tillatelsen eller registreringen til en fysisk eller juridisk person som har agenter som yter 

betalingstjenester på dennes vegne, endres fra «tillatelse» («Authorised») eller «registrert» («Registered») til «tilbakekalt» 

(«Withdrawn»), skal applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret ikke utføre datavalidering for agentene knyttet til 

denne personen. 

5. Vedkommende myndigheter skal motta et svar fra applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret om resultatet av 

datavalideringsprosessen så snart som mulig på en klar og utvetydig måte. Resultatet av datavalideringen skal også vise den 

prosentvise endringen av innholdet i de tidligere overførte opplysningene. 

6. Dersom de overførte opplysningene ikke kan valideres, skal EBA angi alle årsakene til avvisningen i sitt svar til de 

vedkommende myndighetene. 

7. Ved mislykket validering der endringene av innholdet i det nasjonale offentlige registeret gjelder tildeling eller 

tilbakekalling av tillatelser eller registreringer, skal vedkommende myndigheter som overfører opplysninger automatisk, innen 

utgangen av dagen da valideringen mislyktes, overføre en korrigert eller oppdatert batchfil med alle opplysningene, eller de skal 

manuelt føre inn de nye endringene som er gjort av innholdet i deres nasjonale offentlige registre, og som gjelder tildeling eller 

tilbakekalling av tillatelser eller registreringer. 

8. For valideringen av nasjonale identifikasjonsnumre skal vedkommende myndigheter meddele EBA typene av og 

formatene på de nasjonale identifikasjonsnumrene som de bruker i sine nasjonale registre. 

9. Applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret skal gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å føre inn en 

agent mer enn én gang i registeret dersom agenten yter betalingstjenester på vegne av mer enn én fysisk eller juridisk person. 

Hver innføring skal behandles som en separat post. 

Artikkel 9 

Opplysninger om agenter 

1. EBA og vedkommende myndigheter skal sikre at agenter som er innført i det elektroniske sentrale registeret, knyttes til 

den fysiske eller juridiske personen på hvis vegne de yter betalingstjenester. 

2. Dersom statusen for tillatelsen eller registreringen til en fysisk eller juridisk person som har agenter som yter 

betalingstjenester på dennes vegne, endres fra «tillatelse» eller «registrert» til «tilbakekalt», skal statusen til agentene knyttet til 

denne fysiske eller juridiske personen endres fra «aktiv» («Active») til «inaktiv» («Inactive»). 

Artikkel 10 

Vedkommende myndigheters ansvar 

1. Vedkommende myndigheter skal være ansvarlige for korrektheten til opplysninger som manuelt føres inn i eller 

automatisk overføres til applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret om de fysiske eller juridiske personene som de har 

tildelt tillatelse eller har registrert, samt agentene og tjenesteyterne som utfører tjenester omfattet av artikkel 3 bokstav k) punkt 

i) og ii) og bokstav l) i direktiv (EU) 2015/2366, og som er oppført i deres nasjonale offentlige registre. 

2. Applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret skal gjøre det mulig for interne brukere og de nasjonale offentlige 

registrenes applikasjoner å føre inn eller endre de opplysningene som deres respektive vedkommende myndighet er ansvarlig 

for. 

3. Vedkommende myndigheter skal ikke kunne endre opplysninger som andre vedkommende myndigheter er ansvarlige for. 

4. Vedkommende myndigheter skal ikke kunne føre inn opplysninger om betalingsinstitusjoner, fysiske eller juridiske 

personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 32 i direktiv (EU) 2015/2366, og deres agenter, ytere av 

kontoopplysningstjenester, institusjonene omhandlet i artikkel 2 nr. 5 punkt 4–23 i direktiv 2013/36/EU, e-pengeforetak, 

juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 9 i direktiv 2009/110/EF, og deres agenter, samt 

tjenesteytere som utfører tjenester omfattet av artikkel 3 bokstav k) punkt i) og ii) og bokstav l) i direktiv (EU) 2016/2366, som 

er etablert i en annen vertsstat.  
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KAPITTEL 3 

IKKE-FUNKSJONELLE KRAV 

Artikkel 11 

Sikkerhetskrav 

1. Applikasjonsdataene til det elektroniske sentrale registeret skal sikkerhetskopieres, og sikkerhetskopiene skal lagres for 

katastrofeberedskapsformål. 

2. Dersom det oppdages sikkerhetsproblemer, skal EBA øyeblikkelig kunne stenge ned applikasjonen til det elektroniske 

sentrale registeret og forhindre all tilgang til serveren. 

3. Applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret skal kunne gjenopprettes uten unødig opphold etter et avbrudd og 

fortsette normal drift. 

4. Dersom applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret er nede og ikke kan behandle batchfiler overført av 

vedkommende myndigheter, skal applikasjonen behandle de nyeste filene som er overført av hver vedkommende myndighet, så 

snart normal drift er gjenopprettet. 

5. EBA skal underrette vedkommende myndigheter om feil eller nedetid for applikasjonen til det elektroniske sentrale 

registeret. 

6. Dersom en feil i applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret har påvirket behandlingen av en batchfil overført av 

en vedkommende myndighet, skal EBA be vedkommende myndighet om å sende inn en ny batchfil. Dersom vedkommende 

myndighet ikke har mulighet til dette, skal den anmode EBA om å tilbakestille dataene til versjonen som ble sendt inn med den 

senest validerte batchfilen før feilen. 

7. EBA skal utvikle sitt register i samsvar med de internasjonale standardene for cybersikkerhet. 

Artikkel 12 

Tilgjengelighets- og ytelseskrav 

1. Det elektroniske sentrale registeret skal kunne romme det første datasettet som nå finnes i de offentlige registrene som 

forvaltes av de vedkommende myndighetene. 

2. Applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret skal kunne romme en økning i volumet av opplysninger som mottas 

fra vedkommende myndigheter. En slik økning skal ikke påvirke registerets tilgjengelighet. 

3. EBA skal sikre at det elektroniske sentrale registeret blir tilgjengelig umiddelbart etter at normal drift er gjenopprettet 

etter en feil i registerapplikasjonen. 

4. Den automatiserte overføringen av opplysninger omhandlet i artikkel 7 skal ikke påvirke tilgjengeligheten til det 

elektroniske sentrale registeret. 

5. EBA skal via sitt nettsted informere offentlige brukere om alle tilfeller der det elektroniske sentrale registeret ikke er 

tilgjengelig, samt om alle årsaker til dette og om gjenopprettingen av registeret. 

Artikkel 13 

Krav til vedlikehold og støtte 

1. EBA skal overvåke registerapplikasjonens drift, analysere ytelsen og, der det er nødvendig, innføre endringer for å sikre at 

applikasjonen er i samsvar med kravene fastsatt i denne forordningen. 

2. EBA skal overvåke de vedkommende myndighetenes regelmessige overføring og oppdatering av opplysninger i det 

elektroniske sentrale registeret. 

3. EBA skal regelmessig vurdere egnetheten til de ikke-funksjonelle kravene angitt i dette kapittelet.  
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4. EBA skal gi støtte til vedkommende myndigheter i forbindelse med driften av det elektroniske sentrale registeret. For 

dette formål skal EBA innføre en funksjon i registerapplikasjonen som gjør det mulig for vedkommende myndigheter å sende 

inn en forespørsel. EBA skal plassere alle slike forespørsler i en kø. 

5. EBA skal svare på forespørslene omhandlet i nr. 4 uten unødig opphold innen utgangen av den dagen da forespørselen ble 

sendt inn. EBA skal svare på forespørslene i den rekkefølgen de mottas. 

6. EBA skal stille til rådighet et testmiljø for vedkommende myndigheter og yte støtte til dette tekniske miljøet. 

7. EBA skal opprette en særskilt kanal for kommunikasjon om hendelser knyttet til driften av det elektroniske sentrale 

registeret. 

Artikkel 14 

Revisjonssporing 

1. Det elektroniske sentrale registeret skal muliggjøre registrering av alle opplysninger som vedkommende myndigheter 

overfører til EBA. 

2. Det elektroniske sentrale registeret skal muliggjøre registrering av alle automatiserte eller manuelle handlinger som 

utføres av henholdsvis de nasjonale offentlige registrenes applikasjoner eller interne brukere, samt tidspunktet for disse 

handlingene. 

3. EBA skal kunne ha tilgang til dataene registrert i henhold til nr. 1 og 2. 

4. EBA skal kunne hente ut rapporter fra dataene registrert i henhold til nr. 1 og 2, noe som gjør det mulig for EBA å 

overvåke og tolke opplysningene overført av vedkommende myndigheter. 

KAPITTEL 4 

TILGANG TIL OPPLYSNINGENE 

Artikkel 15 

Informasjonssøk 

1. Det elektroniske sentrale registeret skal gjøre det mulig for brukere av registeret å søke etter opplysninger i registeret på 

grunnlag av ulike søkekriterier, herunder hvert av følgende: 

a) Relevant type fysisk eller juridisk person som omhandlet i artikkel 1 nr. 2–9 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/410. 

b) Den fysiske eller juridiske personens navn. 

c) Den fysiske eller juridiske personens nasjonale identifikasjonsnummer. 

d) Navnet på vedkommende myndighet som er ansvarlig for driften av det nasjonale offentlige registeret. 

e) Landet der den fysiske eller juridiske personen er etablert. 

f) Byen der den fysiske eller juridiske personen er etablert. 

g) Betalingstjenestene og e-pengetjenestene som ytes. 

h) Vertstaten der betalingsinstitusjonen, e-pengeforetaket eller yteren av kontoopplysningstjenester som har tillatelse eller er 

registrert, yter tjenester eller har meddelt sin hensikt om å yte tjenester. 

i) Betalingstjenestene og e-pengetjenestene som ytes i vertsstaten. 

j) Status for tillatelse eller registrering. 

k) Dato for tillatelse eller registrering. 

l) Dato for tilbakekalling av tillatelse eller registrering.  
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2. Det elektroniske sentrale registeret skal utføre informasjonssøket når minst ett av søkekriteriene er angitt. 

3. Det elektroniske sentrale registeret skal gjøre det mulig for brukere av registeret å benytte en hvilken som helst 

kombinasjon av søkekriteriene angitt i nr. 1. 

4. Det elektroniske sentrale registeret skal gjøre det mulig for brukere av registeret å velge informasjonen i nr. 1 bokstav a), 

d), e) og j) fra en rullegardinmeny. 

5. Det elektroniske sentrale registeret skal gjøre det mulig for brukere av registeret å velge søkekriteriene omhandlet i nr. 1 

bokstav g), h) og i) fra en flervalgsmeny. 

6. EBA skal sikre at det er mulig for brukere av registeret å foreta søk ved bruk av symboler eller spesialtegn som erstatning 

for individuelle tegn og/eller ord (søk med jokertegn), for å muliggjøre et bredere søk. 

7. EBA skal informere brukerne av registeret om hvordan de skal bruke symbolene som er omhandlet i nr. 6, ved å vise 

informasjon om dette på sitt nettsted. 

Artikkel 16 

Visning av søkeresultater 

1. Det elektroniske sentrale registeret skal som søkeresultat vise alle fysiske og juridiske personer som oppfyller 

søkekriteriene angitt av brukeren av registeret. 

2. Opplysningene som vises om de fysiske eller juridiske personene, skal omfatte følgende: 

a) Personens navn. 

b) Personens nasjonale identifikasjonsnummer. 

c) Landet der personen er etablert. 

d) Byen der personen er etablert. 

e) Relevant type fysisk eller juridisk person som omhandlet i artikkel 1 nr. 2–9 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/410. 

f) Betalingstjenestene og e-pengetjenestene som ytes. 

3. Ved valg av navnet på en fysisk eller juridisk person fra de viste søkeresultatene skal opplysningene angitt i artikkel 1  

nr. 2–9 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/410 vises for den aktuelle personen, herunder det seneste dato- og tidsstempelet 

satt inn av EBA. 

4. Agenter skal vises både som en separat post og som del av posten for den fysiske eller juridiske personen på hvis vegne de 

yter betalingstjenester. 

5. EBA skal i det elektroniske sentrale registeret korrekt vise opplysningene som vedkommende myndigheter har overført, 

og skal sikre at de viste opplysningene er fullstendige. 

Artikkel 17 

Nedlasting av opplysninger 

1. EBA skal sørge for at innholdet i det elektroniske sentrale registeret kan lastes ned manuelt og automatisk av offentlige 

brukere av registeret ved å kopiere innholdet til en standardisert fil. 

2. EBA skal oppdatere den standardiserte filen omhandlet i nr. 1 minst to ganger daglig ved forhåndsdefinerte 

intervaller. EBA skal offentliggjøre de forhåndsdefinerte intervallene for slike oppdateringer. 



Nr. 2/820 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

KAPITTEL 6 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse 

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

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 

 __________  


