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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 151/2013 

av 19. desember 2012 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, 

sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som 

angir hvilke opplysninger transaksjonsregistre skal offentliggjøre og gjøre tilgjengelige, og 

operasjonelle standarder for å samle, sammenligne og få tilgang til opplysningene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(2), særlig artikkel 81 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det er viktig at relevante kontrakter og de respektive 

motparter identifiseres tydelig. Enheter som har tilgang 

til opplysninger som innehas av transaksjonsregistre, 

bør ut fra en funksjonell tilnærming vurderes etter de 

kompetanser de har og de funksjoner de utøver. 

2)  Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA) bør med henblikk på tilsyn 

med transaksjonsregistre ha tilgang til alle opplysninger 

på transaksjonsnivå som innehas av transaksjons-

registre, for å kunne anmode om opplysninger, treffe 

egnede tilsynstiltak og overvåke om registreringen som 

transaksjonsregister skal beholdes eller tilbakekalles. 

3)  Med tanke på ESMAs ansvar i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av 

en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipa-

pir- og markedstilsynsmyndighet)(3) og forordning (EU) 

nr. 648/2012 bør ESMA gis tilgang på grunnlag av 

forskjellige mandater. De enkelte ESMA-medarbeiderne 

bør gis tilgang til opplysninger i tråd med disse 

bestemte mandatene. 

4)  Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB), ESMA og 

relevante medlemmer av Det europeiske system av 

sentralbanker (ESSB), herunder noen nasjonale 

sentralbanker og Unionens berørte verdipapir- og mar-

kedstilsynsmyndigheter, har mandat til å overvåke og 

opprettholde finansiell stabilitet i Unionen, og de bør 

derfor ha tilgang til transaksjonsopplysninger for alle 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 23.2.2013, s. 33, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(2) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(3) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

motparter for å kunne utføre sine respektive oppgaver i 

den forbindelse. 

5)  Myndigheter som fører tilsyn med og overvåker sentrale 

motparter, har behov for tilgang for å kunne oppfylle 

sine forpliktelser overfor slike enheter på en effektiv 

måte, og de bør derfor ha tilgang til alle opplysninger 

som er nødvendige for et slikt mandat. 

6)  De berørte ESSB-medlemmene bør ha tilgang for å 

kunne utføre sine grunnleggende oppgaver, særlig 

funksjonen som utstedende sentralbank, mandatet til å 

opprettholde finansiell stabilitet og, i noen tilfeller, 

tilsynet med enkelte motparter. Ettersom visse ESSB-

medlemmer har forskjellige mandater i henhold til 

nasjonal lovgivning, bør de gis tilgang til opplysninger i 

samsvar med de forskjellige mandatene som er oppført i 

artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

7)  Unionens berørte verdipapir- og markedstil-

synsmyndigheter har som hovedoppgave å verne 

investorene innenfor sine respektive jurisdiksjoner, og 

de bør gis tilgang til transaksjonsopplysninger om 

markeder, deltakere og underliggende eiendeler som 

omfattes av deres overvåkings- og håndhevings-

mandater. 

8)  Tilsynsmyndighetene som er utpekt i henhold til artikkel 

4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av  

21. april 2004 om overtakelsestilbud(4), bør gis tilgang 

til transaksjoner med aksjederivater dersom den 

underliggende eiendelen er opptatt til notering på et 

regulert marked innenfor deres jurisdiksjon, dersom den 

juridiske adressen er innenfor deres jurisdiksjon, eller 

dersom en tilbyder for den underliggende eiendelens 

foretak gir tilbud som omfatter verdipapirer. 

9)  Byrået for samarbeid mellom energiregule-

ringsmyndigheter (Agency for the Cooperation of 

Energy Regulators, ACER) bør gis tilgang for å over-

våke engrosmarkeder for energi for å kunne oppdage og 

hindre markedsmisbruk i samarbeid med nasjonale regule-

ringsmyndigheter og for å kunne oppdage og hindre 

markedsmisbruk i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EUR) nr. 1227/2011 av 25. oktober 2011 

om integritet og åpenhet på engrosmarkedet for energi 

(REMIT)(5). ACER bør derfor ha tilgang til alle opplys-

ninger om energiderivater som innehas av et transaks-

jonsregister.  

  

(4) EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12. 

(5) EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1. 
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10)  Forordning (EU) nr. 648/2012 omfatter bare trans-

aksjonsopplysninger og ikke førtransaksjonsopplysninger, 

for eksempel ordreopplysninger som kreves i henhold til 

forordning (EU) nr. 1227/2011. Transaksjonsregistre bør 

derfor ikke anses som en egnet informasjonskilde for 

ACER i den forbindelse. 

11)  Med en funksjonell tilnærming til tilgangen til opplys-

ninger i transaksjonsregistre er tilsyn helt avgjørende. Det 

er også slik at ulike myndigheter kan ha et tilsynsmandat. 

Alle myndigheter oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 648/2012 bør derfor sikres tilgang til transak-

sjonsopplysningene om de relevante enhetene. 

12)  Enheter som har tilgang til transaksjonsregisterets opp-

lysninger i henhold til artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, bør sørge for at de har og følger retningslinjer 

for å sikre at bare berørte personer med et veldefinert og 

juridisk begrunnet formål får tilgang til opplysninger, og 

bør tydelig angi eventuelle andre personer som har tillatelse 

til å få tilgang til slike opplysninger. 

13)  Tilgangen til opplysninger bør vurderes på tre samlings-

nivåer. Transaksjonsopplysninger bør omfatte opplys-

ninger om enkelttransaksjoner, posisjonsopplysninger 

bør omfatte samlede posisjonsopplysninger per under-

liggende eiendel / produkt for individuelle motparter, og 

samlede nominelle opplysninger bør omfatte samlede 

posisjoner per underliggende eiendel / produkt, men 

uten opplysninger om motpart. Tilgang til transaksjons-

opplysninger vil også gi tilgang til posisjonsopplys-

ninger og samlede nominelle opplysninger. Tilgang til 

posisjonsopplysninger vil også gi tilgang til samlede 

nominelle opplysninger, men ikke til transaksjons-

opplysninger. Motsatt bør tilgang til samlede nominelle 

opplysninger være den minst detaljerte kategorien, og 

den bør ikke omfatte tilgang til posisjonsopplysninger 

eller transaksjonsopplysninger. 

14)  Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for 

Kommisjonen. 

15)  I samsvar med artikkel 10 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010 har ESMA rådført seg med de berørte 

myndighetene og medlemmene av Det europeiske 

system av sentralbanker (ESSB) før utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, ble framlagt. ESMA har også holdt åpne 

offentlige høringer om disse utkastene til tekniske 

reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra 

ESMAs interessentgruppe for verdipapirer og markeder, 

som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte 

forordning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Offentliggjøring av samlede opplysninger 

1.  Transaksjonsregistre skal offentliggjøre opplysningene 

omhandlet i artikkel 81 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

herunder minst følgende: 

a)  en inndeling av samlede åpne posisjoner per derivatklasse 

på følgende måte: 

i) råvarer, 

ii) kreditt, 

iii) valuta, 

iv) aksjer, 

v) rente, 

vi) annet, 

b)  en inndeling av samlede transaksjonsvolumer per derivat-

klasse på følgende måte: 

i) råvarer, 

ii) kreditt, 

iii) valuta, 

iv) aksjer, 

v) rente, 

vi) annet, 

c)  en inndeling av samlede verdier per derivatklasse på 

følgende måte: 

i) råvarer, 

ii) kreditt, 

iii) valuta, 

iv) aksjer, 

v) rente, 

vi) annet. 

2.  Opplysningene skal offentliggjøres på et nettsted eller en 

nettportal som er lett tilgjengelig for offentligheten, og som 

oppdateres minst ukentlig. 

Artikkel 2 

Vedkommende myndigheters tilgang til opplysninger 

1.  Et transaksjonsregister skal gi Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet (ESMA) tilgang til alle transak-

sjonsopplysninger slik at den kan utøve sin tilsynsmyndighet.  
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2.  ESMA skal vedta interne framgangsmåter for å sikre at 

egnet personale får tilgang, og eventuelt begrense tilgang når 

det gjelder ESMAs virksomhet som ikke er knyttet til tilsyn. 

3.  Et transaksjonsregister skal gi Byrået for samarbeid 

mellom energireguleringsmyndigheter (ACER) tilgang til alle 

transaksjonsopplysninger som gjelder derivater der den under-

liggende eiendelen er energi eller utslippskvoter. 

4.  Et transaksjonsregister skal gi vedkommende myndighet 

som fører tilsyn med en sentral motpart, og eventuelt det 

relevante medlemmet av Det europeiske system av sentralbanker 

(ESSB) som overvåker den sentrale motparten, tilgang til alle 

transaksjonsopplysningene som den sentrale motparten har 

clearet eller rapportert. 

5.  Et transaksjonsregister skal gi en vedkommende 

myndighet som fører tilsyn med handelsplassene der de rappor-

terte kontraktene omsettes, tilgang til alle transaksjonsopplys-

ningene om kontrakter som handles på disse handelsplassene. 

6.  Et transaksjonsregister skal gi tilsynsmyndigheter som er 

utpekt i henhold til artikkel 4 i direktiv 2004/25/EF, tilgang til 

alle transaksjonsopplysningene om derivater der den under-

liggende eiendelen er et verdipapir utstedt av et foretak som 

oppfyller ett av følgende vilkår: 

a)  det er opptatt til notering på et regulert marked innenfor 

deres jurisdiksjon, 

b)  det har sitt forretningskontor eller, dersom det ikke har  

et forretningskontor, sitt hovedkontor innenfor deres 

jurisdiksjon, 

c)  det er en tilbyder for enhetene nevnt i bokstav a) eller b), og 

det gir tilbud som omfatter verdipapirer. 

7.  De opplysningene som skal framlegges i samsvar med  

nr. 6, skal omfatte informasjon om 

a)  de underliggende verdipapirene, 

b)  derivatklassen, 

c)  tegnet for posisjonen, 

d)  antall referanseverdipapirer, 

e)  derivatets motparter. 

8.  Et transaksjonsregister skal gi Unionens berørte verdi-

papir- og markedstilsynsmyndigheter, omhandlet i artikkel 81 

nr. 3 bokstav h) i forordning (EU) nr. 648/2012, tilgang til alle 

transaksjonsopplysninger om markeder, deltakere, kontrakter 

og underliggende eiendeler som omfattes av vedkommende 

myndighets respektive tilsynsansvar og -oppgaver. 

9.  Et transaksjonsregister skal gi Det europeiske råd for 

systemrisiko, ESMA og berørte ESSB-medlemmer opplys-

ninger på transaksjonsnivå 

a)  for alle motparter innenfor deres respektive jurisdiksjoner, 

b)  for derivatkontrakter dersom derivatkontraktens referanse-

enhet befinner seg innenfor deres respektive jurisdiksjoner, 

eller dersom referanseforpliktelsen er statspapirer fra deres 

respektive jurisdiksjoner. 

10.  Et transaksjonsregister skal gi et berørt ESSB-medlem 

tilgang til posisjonsopplysninger om derivatkontrakter i dette 

medlemmets valuta. 

11.  For tilsynet med motparter som er omfattet av rapporte-

ringsplikten, skal et transaksjonsregister gi de berørte enhetene 

oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 

tilgang til alle transaksjonsopplysninger om disse motpartene. 

Artikkel 3 

Tredjestaters myndigheter 

1.  For en berørt myndighet i en tredjestat som har inngått en 

internasjonal avtale med Unionen i henhold til artikkel 75 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, skal et transaksjonsregister gi 

tilgang til opplysningene, idet det tas hensyn til tredjestats-

myndighetens oppgaver og ansvar samt bestemmelsene i den 

relevante internasjonale avtalen. 

2.  For en berørt myndighet i en tredjestat som har inngått en 

samarbeidsavtale med ESMA i henhold til artikkel 76 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, skal et transaksjonsregister gi 

tilgang til opplysningene, idet det tas hensyn til tredjestats-

myndighetens oppgaver og ansvar samt bestemmelsene i den 

relevante samarbeidsavtalen. 

Artikkel 4 

Operasjonelle standarder for samling og sammenligning av 

opplysninger 

1.  Et transaksjonsregister skal gi tilgang til enhetene oppført 

i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 i samsvar med 

framgangsmåter for kommunikasjon og standarder for meldin-

ger og referanseopplysninger som vanligvis brukes på inter-

nasjonalt plan. 

2.  Motpartene i en transaksjon skal opprette en entydig 

transaksjonsidentifikasjon for hver derivatkontrakt for å gi 

transaksjonsregistre mulighet til å samle og sammenligne 

opplysninger fra forskjellige transaksjonsregistre.  
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Artikkel 5 

Operasjonelle standarder for tilgang til opplysninger 

1.  Et transaksjonsregister skal registrere opplysninger om 

den tilgangen til opplysninger som gis til enheter oppført i 

artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal omfatte 

a)  omfanget av opplysningene det gis tilgang til, 

b)  en henvisning til lovbestemmelsene som berettiger tilgang 

til slike opplysninger i henhold til forordning (EU)  

nr. 648/2012 og denne forordning. 

Artikkel 6 

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 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


