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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/716 

av 11. mai 2016 

om oppheving av gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU om gjennomføring av europaparlaments-  

og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 med omsyn til arbeidsformidling og vidareføring av EURES 

[meld under nummeret K(2016) 2772](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 av 5. april 2011 om fri rørsle for arbeidstakarar 

innanfor Unionen(1), særleg artikkel 38, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Rammereglane for EURES, som er fastsette i kapittel II i forordning (EU) nr. 492/2011, vert bytt ut med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589(2). 

2) I Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU(3) er det fastsett føresegner om verkemåten til det europeiske 

nettverket for arbeidsformidlingar (EURES-nettverket), særleg med omsyn til arbeidsformidling. 

3) Forordning (EU) 2016/589 fastset nye reglar om arbeidsformidling og vidarefører EURES-nettverket ved å integrere 

alle dei aspekta som gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU omfattar. 

4) Av omsyn til rettstryggleiken og klarleiken bør difor gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU opphevast seinast innan det 

tidspunktet då forordning (EU) 2016/589 tek til å gjelde. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU vert oppheva med verknad frå 12. mai 2016, den datoen då forordning (EU) 2016/589 tek 

til å gjelde. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 11. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Marianne THYSSEN 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 13.5.2016, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 52. 

(1) TEU L 141 av 27.5.2011, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit europeisk nettverk for arbeidsformidlingar (EURES), tilgang 

til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, og om endring av forordning (EU) nr. 492/2011 

og (EU) nr. 1296/2013 (TEU L 107 av 22.4.2016, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU av 26. november 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 492/2011 med omsyn til arbeidsformidling og vidareføring av EURES (TEU L 328 av 28.11.2012, s. 21). 

2020/EØS/82/01 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/589 

av 13. april 2016 

om eit europeisk nettverk for arbeidsformidlingar (EURES), tilgang til mobilitetstenester for 

arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, og om endring av forordning  

(EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, særleg artikkel 46, 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale parlamenta, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og sosialutvalet(1), 

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Fri rørsle for arbeidstakarar er forankra i artikkel 45 i traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen (TVEU), og 

er ein av dei grunnleggjande fridommane til unionsborgarane og ei av søylene i den indre marknaden. Gjennomføringa 

av denne fridommen er utvikla vidare i unionsretten og har som føremål å sikre at unionsborgarane og familiemed-

lemmene deira kan utøve rettane sine fullt ut. 

2) Fri rørsle for arbeidstakarar er eitt av dei grunnleggjande elementa for å utvikle ein meir integrert arbeidsmarknad i 

Unionen, medrekna grenseregionar, som skal gjere det lettare for arbeidstakarar å flytte på seg og dermed auke 

mangfaldet og medverke til sosial integrasjon i heile Unionen og til integrasjon av personar som er stengde ute frå 

arbeidsmarknaden. Fri rørsle medverkar òg til å finne dei rette kvalifikasjonane til ledige stillingar og fjerne flaskehalsar 

på arbeidsmarknaden. 

3) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011(4) vart det innført ordningar for arbeidsformidling og 

utveksling av opplysningar, og ved Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU(5) vart det fastsett føresegner 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 22.4.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 52. 

(1) TEU C 424 av 26.11.2014, s. 27. 

(2) TEU C 271 av 19.8.2014, s. 70. 

(3) Haldning frå Europaparlamentet av 25. februar 2016 (enno ikkje offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 15. mars 2016. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 av 5. april 2011 om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen (TEU L 141 av 

27.5.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU av 26. november 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 492/2011 med omsyn til arbeidsformidling og vidareføring av EURES (TEU L 328 av 28.11.2012, s. 21). 

2020/EØS/82/02 
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om verkemåten til eit europeisk nettverk for arbeidsformidlingar (EURES-nettverket) i samsvar med den nemnde 

forordninga. Dei nemnde rammereglane må reviderast for å spegle av nye mobilitetsmønster, auka krav til mobilitet på 

rettferdig grunnlag, endringar i teknologien for deling av opplysningar om ledige stillingar, måten arbeidstakarar og 

arbeidsgjevarar kan nytte ulike rekrutteringskanalar på, og den stadig viktigare rolla som andre formidlarar på 

arbeidsmarknaden enn dei offentlege arbeidsformidlingane spelar i samband med ytinga av rekrutteringstenester. 

4) For å gjere det lettare for arbeidstakarar med rett til å arbeide i ein annan medlemsstat å utøve ein slik rett på ein effektiv 

måte, kan alle unionsborgarar som har rett til å ta arbeid, få hjelp til dette i medhald av denne forordninga, både til seg 

sjølv og til familiemedlemmene sine i samsvar med artikkel 45 i TVEU. Medlemsstatane bør gje den same tilgangen til 

alle tredjestatsborgarar som i samsvar med unionsretten eller nasjonal lovgjeving har rett til å verte handsama på same 

måte som deira eigne borgarar på dette området. Denne forordninga rører ikkje ved dei reglane som tredjestatsborgarar 

har til å få tilgang til nasjonale arbeidsmarknader, og som er fastsette i den relevante unionsretten og nasjonale 

lovgjevinga. 

5) Arbeidsmarknadene vert stadig meir avhengige av kvarandre, noko som krev ei styrking av samarbeidet mellom 

arbeidsformidlingar, òg i grenseregionane, for å skape fri rørsle for alle arbeidstakarar gjennom frivillig arbeids-

kraftmobilitet innanfor Unionen på eit rettferdig grunnlag og i samsvar med unionsretten og nasjonal lovgjeving og 

praksis i medhald av artikkel 46 bokstav a) i TVEU. Difor bør det innførast ei ramme for samarbeid mellom 

Kommisjonen og medlemsstatane om arbeidskraftmobilitet i Unionen. Denne ramma bør samle ledige stillingar frå heile 

Unionen og gjere det mogleg å søkje desse ledige stillingane, innføre ordningar for tilhøyrande støttetenester for 

arbeidstakarar og arbeidsgjevarar, og fastsetje ein felles metode for å utveksle dei opplysningane som er naudsynte for å 

leggje til rette for eit slikt samarbeid. 

6) Domstolen til Den europeiske unionen (heretter kalla «Domstolen») har vurdert det slik at omgrepet «arbeidstakar» i 

artikkel 45 i TVEU må få ei EU-rettsleg tyding og verte definert i samsvar med objektive kriterium som kjenneteiknar 

rettane og pliktene til arbeidstakarar i eit arbeidstilhøve. For å verte rekna som arbeidstakar må ein person utøve ei 

faktisk og reell verksemd, bortsett frå verksemd av eit så lite omfang at ho vert rekna som ei marginal tilleggsteneste. 

Det viktigaste kjenneteiknet på eit arbeidstilhøve vert rekna for å vere at ein person i eit visst tidsrom yter tenester for og 

under leiing av ein annan person mot vederlag(1). Omgrepet «arbeidstakar» har i visse tilfelle vorte rekna for å omfatte 

personar som har ein lærlingplass(2) eller ein praktikantplass(3). 

7) Domstolen har konsekvent slått fast at fri rørsle for arbeidstakarar er ein av hjørnesteinane i Unionen, og at føresegnene 

om denne fridommen difor må gjevast ei vid tolking(4). Domstolen har slått fast at fri rørsle for arbeidstakarar i medhald 

av artikkel 45 i TVEU òg medfører visse rettar for medlemsstatsborgarar som flyttar innanfor Unionen for å søkje 

arbeid(5). For føremåla med denne forordninga bør difor omgrepet «arbeidstakar» forståast som å omfatte arbeids-

søkjande, uansett om dei er i eit arbeidstilhøve på det aktuelle tidspunktet, eller ikkje. 

8) For å lette arbeidskraftmobiliteten innanfor Unionen bad Det europeiske rådet i pakta om vekst og sysselsetjing om at 

det skulle undersøkjast om EURES-nettverket kan utvidast til òg å omfatte lærling- og praktikantplassar. Lærling- og 

praktikantplassar bør vere omfatta av denne forordninga, så framt dei utvalde søkjarane er i eit arbeidstilhøve. 

Medlemsstatane bør kunne utelate visse kategoriar av lærling- og praktikantplassar frå arbeidsformidlinga for å sikre 

samanhengen i og verkemåten til utdanningssystema sine, og for å ta omsyn til behovet for å utforme aktive 

  

(1) Sjå særleg Domstolens dom av 3. juli 1986, Debora Lawrie-Blum mot Land Baden Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284 nr. 16 og 

17, dom av 21. juni 1988, Steven Malcolm Brown mot The Secretary of State for Scotland, C-197/86, ECLI:EU:C:1988:323 nr. 21, og 

dom av 31. mai 1989, I. Bettray mot Staatssecretaris van Justitie, C-344/87, ECLI:EU:C:1989:226 nr. 15 og 16. 

(2) Domstolens dom av 19. november 2002, Bülent Kurz, fødd Yüce, mot Land Baden Württemberg, C-188/00, ECLI:EU:C:2002:694. 

(3) Domstolens dom av 26. februar 1992 M. J. E. Bernini mot Minister van Onderwijs en Wetenschappe, C-3/90, ECLI:EU:C:1992:89, og 

dom av 17. mars 2005 Karl Robert Kranemann mot Land Nordrhein-Westfalen, C-109/04, ECLI:EU:C:2005:187. 

(4) Sjå særleg Domstolens dom av 3. juni 1986, R. H. Kempf mot Staatssecretaris van Justitie, C-139/85, ECLI:EU:C:1986:223 nr. 13. 

(5) Domstolens dom av 26. februar 1991, The Queen mot Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, C-292/89, 

ECLI:EU:C:1991:80. 
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arbeidsmarknadstiltak med utgangspunkt i behova til dei arbeidstakarane som desse tiltaka er retta mot. Det bør takast 

omsyn til rådsrekommandasjon av 10. mars 2014 om ei kvalitetsramme for praktikantplassar(1) for å betre kvaliteten på 

praktikantplassar, særleg når det gjeld lærings- og utdanningsinnhald og arbeidsvilkår, med sikte på å forenkle 

overgangen frå utdanning, arbeidsløyse eller inaktivitet til arbeid. I samsvar med den nemnde rekommandasjonen bør 

rettane og arbeidsvilkåra til praktikantar i medhald av gjeldande unionsrett og nasjonal lovgjeving respekterast. 

9) Dei opplysningane om tilbod om lærling- og praktikantplassar som er nemnde i denne forordninga, kan utfyllast med 

nettbaserte verktøy og tenester som Kommisjonen eller andre aktørar har utvikla, noko som gjev arbeidsgjevarar høve til 

å kome i direkte kontakt med arbeidstakarar om moglege lærling- og praktikantplassar i heile Unionen. 

10) Sidan starten i 1994 har EURES vore eit nettverk for samarbeid mellom Kommisjonen og dei offentlege arbeids-

formidlingane som tilbyr arbeidstakarar og arbeidsgjevarar og alle unionsborgarar som ønskjer å dra nytte av prinsippet 

om fri rørsle for arbeidstakarar, informasjon, råd og rekruttering eller arbeidsformidling gjennom nettverket sitt av 

personar og gjennom verktøy som er tilgjengelege på den europeiske jobbmobilitetsportalen på internett (EURES-

portalen). Det trengst ein meir einsarta bruk av arbeidsformidling, støttetenester og utveksling av opplysningar om 

arbeidskraftmobilitet innanfor Unionen. For å verte ytterlegare styrkt, bør EURES-nettverket difor innførast på nytt og 

omorganiserast som ein del av dei reviderte rammereglane. Det bør fastsetjast kva roller og ansvarsområde dei ulike 

organisasjonane som deltek i EURES-nettverket, skal ha. 

11) Samansetnaden til EURES-nettverket bør vere fleksibel nok til å kunne tilpasse seg endringar i utviklinga på marknaden 

for rekrutteringstenester. Framveksten av ei rekkje ulike arbeidsformidlingar tyder på at det trengst ein samordna innsats 

frå Kommisjonen og medlemsstatane for å utvide EURES-nettverket til å verte hovudverktøyet for yting av 

rekrutteringstenester i heile Unionen. Ei utviding av medlemskapskrinsen i EURES-nettverket vil kunne gje sosiale, 

økonomiske og finansielle føremoner og kan òg medverke til å utvikle nyskapande former for læring og samarbeid, 

mellom anna for kvalitetsstandardar for ledige stillingar og støttetenester på nasjonalt, regionalt og lokalt plan og på 

tvers av landegrensene. 

12) Ei utviding av EURES-nettverket vil effektivisere tenesteytinga ved å fremje partnarskap og styrkje komplementariteten 

og kvaliteten, og vil kunne auke marknadsdelen til EURES-nettverket i og med at nye deltakarar vil gjere ledige 

stillingar, jobbsøknader og CV-ar tilgjengelege og tilby støttetenester til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar. 

13) Alle organisasjonar, medrekna offentlege og private arbeidsformidlingar eller arbeidsformidlingar innanfor den tredje 

sektoren, som pliktar seg til å oppfylle alle kriteria og utføre alle dei oppgåvene som er fastsette i denne forordninga, bør 

kunne verte EURES-medlem. 

14) Visse organisasjonar vil ikkje vere i stand til å utføre alle dei oppgåvene som krevst av EURES-medlemmer etter denne 

forordninga, men vil likevel kunne gje eit vesentleg bidrag til EURES-nettverket. Difor bør dei unntaksvis få høve til å 

verte EURES-partnarar. Eit slikt unntak bør berre gjevast dersom det er velgrunna og kan grunngjevast ut ifrå at 

søkjaren er liten, har avgrensa økonomiske midlar, at han vanlegvis ikkje utfører alle dei påkravde oppgåvene, eller at 

han er ein ideell organisasjon. 

15) Ein struktur på unionsplan (heretter kalla «Det europeiske samordningskontoret») vil kunne gjere det lettare å 

gjennomføre tverrnasjonalt og grenseoverskridande samarbeid og gje støtte til alle EURES-medlemmer og -partnarar 

som driv verksemd i medlemsstatane. Det europeiske samordningskontoret bør tilby felles informasjon, verktøy og 

rettleiing, opplæringsverksemd som er utvikla i samarbeid med medlemsstatane, og ein brukarstøttefunksjon. 

Opplæringsverksemda og brukarstøttefunksjonen bør særleg vere til hjelp for personale i organisasjonar som deltek i 

EURES-nettverket og er sakkunnige innanfor jobbmatching, arbeidsformidling og rekruttering og innanfor informasjon, 

rettleiing og hjelp til arbeidstakarar, arbeidsgjevarar og organisasjonar som er interesserte i spørsmål som gjeld 

tverrnasjonal og grenseoverskridande mobilitet, og som difor er i direkte kontakt med desse målgruppene. Det 

europeiske samordningskontoret bør òg ha ansvaret for drift og utvikling av EURES-portalen og ei felles IT-plattform. 

Som ei rettleiing i dette arbeidet bør det utarbeidast fleirårige arbeidsprogram i samråd med medlemsstatane.  

  

(1) TEU C 88 av 27.3.2014, s. 1. 



8.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 82/5 

 

16) Medlemsstatane bør skipe nasjonale samordningskontor for å sikre at tilgjengelege data vert overførte til EURES-

portalen og for å yte generell støtte og hjelp til alle EURES-medlemmer og -partnarar på territoriet sitt, medrekna 

handtering av klager og problem i samband med ledige stillingar, eventuelt i samarbeid med andre relevante offentlege 

styresmakter, til dømes arbeidstilsyn. Medlemsstatane bør støtte samarbeidet med motpartane sine i andre medlems-

statar, òg på tvers av landegrensene, og med Det europeiske samordningskontoret. Dei nasjonale samordningskontora 

bør òg ha som oppgåve å kontrollere at det er samsvar med standardane for innhaldsmessig og teknisk datakvalitet og 

for vern av personopplysningar. For å lette kommunikasjonen med Det europeiske samordningskontoret og hjelpe dei 

nasjonale samordningskontora med å fremje etterlevinga av desse standardane blant alle EURES-medlemmer og  

-partnarar på territoriet deira, bør dei nasjonale samordningskontora sikre ei samordna overføring av data til EURES-

portalen gjennom éin samordna kanal, eventuelt ved bruk av eksisterande nasjonale IT-plattformer. For å kunne levere 

kvalitetstenester til rett tid bør medlemsstatane sikre at dei nasjonale samordningskontora deira har tilstrekkeleg med 

utdanna personale og andre ressursar som trengst for å kunne utføre dei oppgåvene som er fastsette i denne forordninga. 

17) Partane i arbeidslivet si deltaking i EURES-nettverket medverkar særleg til å analysere hindringar for mobiliteten og til 

å fremje frivillig arbeidskraftmobilitet på eit rettferdig grunnlag i Unionen, òg i grenseregionar. Representantane for 

partane i arbeidslivet på unionsplan bør difor kunne delta på møte i den samordningsgruppa som er skipa i medhald av 

denne forordninga, og bør ha ein jamleg dialog med Det europeiske samordningskontoret, medan nasjonale arbeids-

gjevarorganisasjonar og fagforeiningar bør delta i samarbeid med EURES-nettverket som dei nasjonale samordnings-

kontora legg til rette for gjennom ein jamleg dialog med partane i arbeidslivet i samsvar med nasjonal lovgjeving og 

praksis. Partane i arbeidslivet bør kunne søkje om å verte EURES-medlem eller -partnar når dei har oppfylt dei 

relevante pliktene i medhald av denne forordninga. 

18) Ettersom dei har ein særskild status, bør dei offentlege arbeidsformidlingane utpeikast til EURES-medlemmer av 

medlemsstatane utan å måtte gjennomgå godkjenningsprosedyren. Medlemsstatane bør sikre at offentlege arbeids-

formidlingar oppfyller dei felles minstekriteria som er fastsette i vedlegg I (heretter kalla «dei felles minstekriteria»), og 

pliktene i medhald av denne forordninga. I tillegg kan medlemsstatane i medhald av denne forordninga delegere 

generelle oppgåver eller generell verksemd som er knytt til organiseringa av arbeidet, til dei offentlege arbeids-

formidlingane sine, medrekna utvikling og drift av dei nasjonale systema for godkjenning av EURES-medlemmer og  

-partnarar. For å kunne oppfylle pliktene sine i medhald av denne forordninga bør alle offentlege arbeidsformidlingar ha 

tilstrekkeleg kapasitet, teknisk hjelp og økonomiske og menneskelege ressursar. 

19) I samsvar med kompetansen deira med omsyn til organisering av arbeidsmarknadene bør medlemsstatane ha ansvaret 

for å godkjenne organisasjonar som EURES-medlemmer og -partnarar på territoriet sitt. Ei slik godkjenning bør vere 

underlagd dei felles minstekriteria og eit avgrensa sett med grunnleggjande reglar for å sikre klarleik og like høve ved 

tilslutnad til EURES-nettverket, samstundes som det bør vere rom for den fleksibiliteten som er naudsynt for å ta omsyn 

til ulike nasjonale modellar for og samarbeidsformer mellom offentlege arbeidsformidlingar og andre aktørar på arbeids-

marknaden i medlemsstatane. Medlemsstatane bør kunne kalle tilbake ei slik godkjenning dersom ein organisasjon ikkje 

lenger oppfyller dei gjeldande kriteria eller krava som ligg til grunn for godkjenninga. 

20) Føremålet med å fastsetje felles minstekriterium for å verte EURES-medlem eller -partnar er å sikre at minstestandardar 

for kvalitet vert etterlevde. Difor bør søknader om godkjenning minst vurderast mot dei felles minstekriteria. 

21) Eitt av måla for EURES-nettverket er å støtte rettferdig og frivillig arbeidskraftmobilitet innanfor Unionen, og difor bør 

dei felles minstekriteria for godkjenning av organisasjonar til å delta i EURES-nettverket òg omfatte kravet om at desse 

organisasjonane har plikt til fullt ut å etterleve gjeldande arbeidsnormer og lovfesta krav, medrekna prinsippet om lik 

handsaming. Medlemsstatane bør difor kunne avslå eller kalle tilbake godkjenninga av organisasjonar som bryt 

arbeidsnormene eller dei lovfesta krava, særleg dei som gjeld løn og arbeidsvilkår. Ved avslag på ei godkjenning eller 

tilbakekalling på grunnlag av manglande etterleving av desse standardane eller krava, bør dei relevante nasjonale 

samordningskontora melde frå til Det europeiske samordningskontoret, som deretter bør sende opplysningane vidare til 

dei andre nasjonale samordningskontora. I samsvar med nasjonal lovgjeving og praksis kan dei nasjonale samordnings-

kontora gjere eigna tiltak når det gjeld organisasjonar som driv verksemd på territoriet deira.  
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22) Verksemda til organisasjonar som er godkjende i EURES-nettverket, bør overvakast av medlemsstatane for å sikre at 

organisasjonane nyttar føresegnene i denne forordninga på rett måte. Medlemsstatane skal gjere eigna tiltak for å sikre at 

føresegnene vert etterlevde best mogleg. Overvakinga bør framfor alt byggje på data som organisasjonane har lagt fram 

for dei nasjonale samordningskontora i samsvar med denne forordninga, men kan òg innebere kontroll- og 

revisjonstiltak, til dømes stikkprøvekontrollar. Etterlevinga av gjeldande krav til tilgang bør òg overvakast. 

23) Det bør skipast ei samordningsgruppe som skal samordne verksemda og verkemåten til EURES-nettverket. Ho bør tene 

som ei plattform for utveksling av opplysningar og beste praksis, særleg når det gjeld utarbeiding og spreiing i heile 

EURES-nettverket av høveleg informasjon og rettleiing til arbeidstakarar, medrekna grensearbeidarar, og til 

arbeidsgjevarar. Gruppa bør òg rådspørjast under utarbeidinga av malar og tekniske standardar og format, og når det 

skal fastsetjast einsarta detaljerte spesifikasjonar for datainnsamling og -analyse. Partane i arbeidslivet bør kunne ta del i 

drøftingar i samordningsgruppa, særleg dei som gjeld strategisk planlegging, utvikling, gjennomføring, overvaking og 

vurdering av dei tenestene og den verksemda som er nemnde i denne forordninga. For å skape samverknad mellom 

arbeidet i EURES-nettverket og i det nettverket av offentlege arbeidsformidlingar som er fastsett ved europaparlaments- 

og rådsavgjerd nr. 573/2014/EU(1), bør samordningsgruppa samarbeide med styret i nettverket av offentlege 

arbeidsformidlingar. Eit slikt samarbeid vil kunne føre til utveksling av beste praksis og til at styret vert informert om 

noverande og planlagd verksemd i EURES-nettverket. 

24) EURES-varemerket og logoen som kjenneteiknar det, er registrert som eit EU-varemerke hjå Den europeiske unionens 

kontor for immaterialrett. Det er berre Det europeiske samordningskontoret som kan gje tredjemann løyve til å nytte 

EURES-logoen samsvar med rådsforordning (EF) nr. 207/2009(2). Det europeiske samordningskontoret bør gje melding 

om dette til dei organisasjonane som det gjeld. 

25) For å kunne gje pålitelege og ajourførte opplysningar til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar om ulike sider ved 

arbeidskraftmobilitet og sosial tryggleik i Unionen bør EURES-nettverket samarbeide med andre organ, tenester og  

EU-nettverk som fremjar mobilitet og informerer unionsborgarar om rettane deira i medhald av unionsretten, til dømes 

det europeiske nettverket for likestillingsorgan (Equinet), portalen «Ditt Europa», Den europeiske ungdomsportalen og 

Solvit, organisasjonar som arbeider for samarbeid over landegrensene, dei organisasjonane som er ansvarlege for 

godkjenning av yrkeskvalifikasjonar, og dei organa som skal fremje, analysere, overvake og støtte lik handsaming av 

unionsarbeidstakarar og er utpeikte i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/54/EU(3). For å sikre 

samverknad bør EURES-nettverket òg samarbeide med relevante organ som har med koordinering av trygd å gjere. 

26) Det ville vore lettare å nytte retten til fri rørsle for arbeidstakarar dersom det vert innført tiltak som støttar opp om 

arbeidsformidling, med sikte på å gjere arbeidsmarknaden tilgjengeleg fullt ut for både arbeidstakarar og arbeids-

gjevarar. Ei felles IT-plattform på unionsplan bør difor utviklast vidare og forvaltast av Kommisjonen. Sikring av denne 

retten vil gje arbeidstakarar tilgang til arbeid i heile Unionen. 

27) Til digital bruk kan jobbsøknader og CV-opplysningar kome til uttrykk i form av arbeidssøkjarprofilar. 

28) Den felles IT-plattforma, som samlar ledige stillingar og gjev høve til å søkje desse stillingane, og samstundes gjer det 

mogleg for arbeidstakarar og arbeidsgjevarar å kople saman data automatisk i samsvar med ulike kriterium og nivå, bør 

gjere det lettare å oppnå jamvekt på arbeidsmarknadene i Unionen, og såleis medverke til å auke sysselsetjinga i 

Unionen. 

29) For å fremje fri rørsle for arbeidstakarar bør alle ledige stillingar som vert offentleggjorde gjennom offentlege arbeids-

formidlingar og andre EURES-medlemmer eller, dersom det er relevant, EURES-partnarar, offentleggjerast på EURES-

portalen. I særlege tilfelle og for å sikre at EURES-portalen berre inneheld opplysningar som er relevante for mobilitet 

innanfor Unionen, bør medlemsstatane likevel kunne gje arbeidsgjevarar høve til å ikkje offentleggjere ei ledig stilling 

på EURES-portalen etter at arbeidsgjevaren har gjort ei objektiv vurdering av kva krav som er knytte til den aktuelle 

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 573/2014/EU av 15. mai 2014 om økt samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlinger (TEU 

L 159 av 28.5.2014, s. 32). 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 207/2009 av 26. februar 2009 om fellesskapsvaremerket (TEU L 78 av 24.3.2009, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/54/EU av 16. april 2014 om tiltak for å lette utøvelsen av arbeidstakeres rettigheter i forbindelse 

med fri bevegelighet for arbeidstakere (TEU L 128 av 30.4.2014, s. 8). 
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stillinga, det vil seie dei særskilde ferdigheitene og kompetansane som krevst for å utføre arbeidsoppgåvene på ein 

tilfredsstillande måte, og som arbeidsgjevaren meiner gjev grunn nok i seg sjølv til å ikkje offentleggjere den ledige 

stillinga. 

30) Arbeidstakarar bør til kvar tid kunne trekkje tilbake samtykket sitt og krevje sletting eller endring av delar av eller alle 

data som er gjorde tilgjengelege. Arbeidstakarane bør kunne velje mellom ei rekkje alternativ for å avgrense tilgangen 

til data som gjeld dei sjølve, eller til visse attributt. 

31) Det rettslege ansvaret for å sikre den innhaldsmessige og tekniske kvaliteten til dei opplysningane som vert gjorde 

tilgjengelege på den felles IT-plattforma, særleg til data om ledige stillingar, ligg på dei organisasjonane som gjer 

opplysningane tilgjengelege i samsvar med lovgjevinga og standardane i medlemsstatane. Det europeiske samordnings-

kontoret bør leggje til rette for samarbeid med sikte på å avdekkje alle former for svik og misbruk i samband med 

utveksling av opplysningar på unionsplan. Alle involverte partar bør syte for at data som vert stilte til rådvelde, held høg 

kvalitet. 

32) For å gjere det mogleg for personalet til EURES-medlemmer og -partnarar, til dømes sakshandsamarar, å utføre søking 

og matching på ein snøgg og eigna måte, er det viktig at det ikkje finst tekniske hindringar i desse organisasjonane som 

heftar bruken av offentleg tilgjengelege data frå EURES-portalen, slik at slike data kan handsamast som ein del av dei 

rekrutterings- og formidlingstenestene som vert tilbodne. 

33) Kommisjonen er i ferd med å utarbeide ei europeisk klassifisering av ferdigheiter/kompetansar, kvalifikasjonar og yrke 

(heretter kalla «den europeiske klassifiseringa»). Den europeiske klassifiseringa er ein standardterminologi for yrke, 

ferdigheiter, kompetansar og kvalifikasjonar som skal leggje til rette for jobbsøking på nett i Unionen. Det bør utviklast 

eit samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatane når det gjeld samverknad og automatisert matching av ledige 

stillingar med jobbsøknader og CV-ar (heretter kalla «automatisert matching»), mellom anna på tvers av landegrensene, 

gjennom den felles IT-plattforma. Eit slikt samarbeid bør omfatte krysstilvisingar mellom lista over ferdigheiter/ 

kompetansar og yrke i den europeiske klassifiseringa og i dei nasjonale klassifiseringssystema. Medlemsstatane bør 

jamleg få melding om utviklinga av den europeiske klassifiseringa. 

34) Data som medlemsstatane har utvikla i samband med den europeiske ramma for kvalifikasjonar (EQF – European 

Qualification Framework), kan tene som grunnlag for den europeiske klassifiseringa av kvalifikasjonar. Beste praksis og 

røynsler som er gjorde med EQF, kan medverke til å utvikle tilhøvet vidare mellom datamengdene frå EQF og den 

europeiske klassifiseringa. 

35) Innføringa av ei innhaldsliste som skal kartleggje nasjonale klassifiseringar og lenkje dei til lista over ferdigheiter 

/kompetansar og yrke i den europeiske klassifiseringa, eller eventuelt ei utskifting av dei nasjonale klassifiseringane 

med den europeiske klassifiseringa, kan medføre kostnader for medlemsstatane. Desse kostnadene vil variere frå 

medlemsstat til medlemsstat. Kommisjonen bør syte for teknisk og om mogleg økonomisk støtte i medhald av gjeldande 

reglar for relevante tilgjengelege finansieringsordningar, til dømes europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1296/2013(1). 

36) EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-partnarane bør sikre at alle arbeidstakarar og arbeidsgjevarar som 

søkjer hjelp frå dei, har tilgang til støttetenester. Det bør innførast ein felles strategi for desse tenestene, og prinsippet 

om lik handsaming av arbeidstakarar og arbeidsgjevarar som søkjer hjelp med omsyn til arbeidskraftmobilitet i 

Unionen, utan omsyn til kor dei held til i Unionen, bør sikrast i størst mogleg grad. Difor bør det fastsetjast prinsipp og 

reglar for tilgang til støttetenester på territoriet til kvar einskild medlemsstat. 

37) Ved yting av tenester i medhald av denne forordninga bør det vere lik handsaming av situasjonar som kan jamførast, og 

ulike situasjonar bør ikkje handsamast likt med mindre slik handsaming kan grunngjevast objektivt. Ved yting av slike 

tenester bør det ikkje finne stad skilnadshandsaming på grunnlag av nasjonalitet, kjønn, rase eller etnisk opphav, 

religion eller tru, funksjonsevne, alder eller seksuell legning. 

38) Eit større og meir omfattande utval av hjelpetiltak for arbeidskraftmobilitet innanfor Unionen er til gagn for arbeids-

takarane. Støttetenester vil medverke til å redusere dei hindringane som arbeidstakarar opplever når dei utøver rettane 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1296/2013 av 11. desember 2013 om Den europeiske unions program for sysselsetting og 

sosial nyskaping (EaSI) og om endring av beslutning nr. 283/2010/EU om opprettelse av den europeiske mikrofinansieringsordningen 

Progress til fordel for sysselsetting og sosial integrasjon (TEU L 347 av 20.12.2013, s. 238). 
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sine i medhald av unionsretten, og til å utnytte alle jobbtilbod meir effektivt, og såleis sikre at utsiktene til tilsetjing og 

karrierevegar vert betre for kvar einskild arbeidstakar, medrekna dei som tilhøyrer sårbare grupper. Alle arbeidstakarar 

som det gjeld, bør difor ha tilgang til allmenne opplysningar om kva jobbtilbod og kva arbeids- og levevilkår som finst i 

ein annan medlemsstat, i tillegg til tilgang til grunnleggjande hjelp til å utarbeide CV-ar. Desse arbeidstakarane bør òg, 

etter ei grunngjeven oppmoding, kunne få meir individuell hjelp, samstundes som det vert teke omsyn til nasjonal 

praksis. Ytterlegare hjelp med jobbsøking og andre tilleggstenester kan omfatte tenester som utveljing av passande 

ledige stillingar, hjelp med å utarbeide jobbsøknader og CV-ar og hjelp til å innhente nærmare opplysningar om 

konkrete ledige stillingar i andre medlemsstatar. 

39) Støttetenestene bør òg gjere det lettare å finne ein passande kandidat i ein annan medlemsstat for dei arbeidsgjevarane 

som er interesserte i å rekruttere innanfor Unionen. Alle aktuelle arbeidsgjevarar bør kunne få informasjon om særlege 

reglar og faktorar som er knytte til rekruttering frå ein annan medlemsstat, i tillegg til grunnleggjande hjelp til å 

utarbeide stillingsomtaler. Dersom rekruttering vert rekna som sannsynleg, bør det kunne ytast meir individuell hjelp til 

dei arbeidsgjevarane som det gjeld, samstundes som det vert teke omsyn til nasjonal praksis. Ytterlegare hjelp bør kunne 

gjevast til ei første utveljing av kandidatar, tilrettelegging for direkte kontakt mellom arbeidsgjevarar og kandidatar 

gjennom særskilde nettbaserte verktøy eller tilskipingar, til dømes jobbmesser, og administrativ støtte i rekrutterings-

prosessen, særleg for små og mellomstore føretak. 

40) Når dei gjev arbeidstakarar og arbeidsgjevarar grunnleggjande opplysningar om EURES-portalen og EURES-nettverket, 

bør EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES- partnarane syte for å gje effektiv tilgang til støttetenester i 

medhald av denne forordninga, ikkje berre ved å sikre at slike tenester er tilgjengelege når ein arbeidstakar eller 

arbeidsgjevar uttrykkjeleg ber om det, men òg, når det er føremålstenleg, ved å informere arbeidstakarar og arbeids-

gjevarar om EURES på eige initiativ ved den første kontakten deira («integrering av EURES») og ved å proaktivt tilby 

hjelp på dette området gjennom heile rekrutteringsprosessen. 

41) Ei inngåande forståing av etterspurnaden etter arbeidskraft med omsyn til yrke, sektorar og behova til arbeidsgjevarane 

vil gagne retten til fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen. Støttetenestene bør difor omfatte hjelp av god kvalitet 

til arbeidsgjevarar, særleg små og mellomstore føretak. Eit nært samarbeid mellom arbeidsformidlingar og arbeids-

gjevarar har som føremål å auke talet på ledige stillingar, betre formidlinga av eigna kandidatar og auke den allmenne 

kunnskapen om arbeidsmarknaden. 

42) Støttetenester for arbeidstakarar er knytte til utøvinga av den grunnleggjande retten til fri rørsle som arbeidstakarar har i 

medhald av unionsretten, og tenestene bør vere gratis. Støttetenester for arbeidsgjevarar kan derimot vere betalings-

tenester, i samsvar med nasjonal lovgjeving og praksis. 

43) For å gjere det mogleg å delta i EURES-nettverket for organisasjonar som søkjer om godkjenning og tek sikte på å gje 

opplysningar og hjelp på internett, bør desse organisasjonane få høve til å yte dei støttetenestene som er nemnde i denne 

forordninga, i form av elektroniske tenester. Den digitale kompetansen i medlemsstatane varierer sterkt, og difor bør i 

det minste dei offentlege arbeidsformidlingane òg kunne tilby støtte gjennom andre kanalar enn internett, dersom det er 

naudsynt. Medlemsstatane bør gjere eigna tiltak for å sikre at det er høg kvalitet på den informasjonen og støtta som 

EURES-medlemmene og -partnarane gjer tilgjengeleg på internett. Dei kan gje dei nasjonale samordningskontora sine i 

oppgåve å overvake informasjon og støtte som vert gjeven på internett. 

44) Det bør særleg satsast på å lette mobiliteten i grenseregionar og å yte tenester til grensearbeidarar som er underlagde 

ulik nasjonal praksis og ulike nasjonale rettsskipnader, og som møter særlege administrative, rettslege eller 

skattemessige hindringar for mobilitet. Medlemsstatane kan velje å innføre særlege støttestrukturar, til dømes 

partnarskap over landegrensene, for å fremje denne forma for mobilitet. Innanfor ramma av EURES-nettverket bør slike 

strukturar rettast inn mot dei særlege behova som grensearbeidarar har med omsyn til informasjon og rettleiing, og mot 

formidlings- og rekrutteringstenester og eit samordna samarbeid mellom dei deltakande organisasjonane. 

45) Det er viktig at EURES-medlemmene og -partnarane kan samarbeide med organisasjonar utanfor EURES-nettverket om 

å yte tenester til grensearbeidarar, utan å gje desse organisasjonane rettar eller påleggje dei plikter i medhald av denne 

forordninga. 

46) Aktive arbeidsmarknadstiltak som gjev hjelp til jobbsøking i éin medlemsstat, bør òg vere tilgjengelege for unions-

borgarar som søkjer arbeid i andre medlemsstatar. Denne forordninga bør ikkje røre ved den avgjerdsmakta dei 
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einskilde medlemsstatane har til å fastsetje sakshandsamingsreglar og nytte allmenne innreisevilkår for å sikre ein 

føremålstenleg bruk av offentleg tilgjengelege ressursar. Denne forordninga bør ikkje røre ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 883/2004(1), og bør ikkje utgjere ei plikt for medlemsstatane til å eksportere aktive 

arbeidsmarknadstiltak til territoriet til ein annan medlemsstat dersom borgaren alt bur der. 

47) Det er viktig for arbeidskraftmobiliteten i Unionen at arbeidsmarknadene er opne og at kapasiteten er tilstrekkeleg, 

mellom anna ved at ferdigheiter og kvalifikasjonar vert kopla saman med behova til arbeidsmarknaden. Eit effektivt 

system på unionsplan for å utveksle opplysningar om tilbod og etterspurnad etter arbeidskraft nasjonalt, regionalt og 

etter sektor kan skape ein betre balanse mellom tilbod og etterspurnad gjennom ei betre matching av ferdigheiter og 

ledige stillingar. Eit slikt system bør opprettast mellom Kommisjonen og medlemsstatane og nyttast som grunnlag for 

medlemsstatane til å støtte opp under det praktiske samarbeidet innanfor EURES-nettverket. I ei slik utveksling av 

opplysningar bør det takast omsyn til straumar og mønster i arbeidskraftmobiliteten i Unionen, som Kommisjonen og 

medlemsstatane skal overvake. 

48) Det bør fastsetjast ein programplanleggingssyklus for å støtte samordninga av tiltak for mobilitet innanfor Unionen. 

Under planlegginga av dei nasjonale arbeidsprogramma til medlemsstatane bør det takast omsyn til data om straumar og 

mønster i arbeidskraftmobiliteten, analysar av eksisterande og forventa under- og overskot av arbeidskraft, og 

rekrutteringsrøynsler og -praksis innanfor EURES-nettverket. Planlegginga bør omfatte ei gjennomgåing av dei 

eksisterande ressursane og verktøya som organisasjonar i medlemsstatane har til rådvelde for å lette arbeids-

kraftmobiliteten i Unionen. 

49) Ei utveksling av utkast til nasjonale arbeidsprogram mellom medlemsstatane i programplanleggingssyklusen bør gjere 

det mogleg for dei nasjonale samordningskontora, saman med Det europeiske samordningskontoret, å rette ressursane i 

EURES-nettverket inn mot føremålstenlege tiltak og prosjekt, slik at utviklinga av EURES-nettverket kan styrast i 

retning av eit meir resultatorientert verktøy som kan tilpassast behova til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar sett i høve til 

dynamikken i arbeidsmarknaden. Dette kan støttast ved utveksling av beste praksis på unionsplan, mellom anna 

gjennom rapportar om EURES-verksemd. 

50) For å få tilstrekkeleg med opplysningar til å kunne måle resultata til EURES-nettverket, vert det ved denne forordninga 

fastsett kva data som minst skal samlast inn av medlemsstatane. For å kunne overvake EURES-nettverket på unionsplan 

bør medlemsstatane samle inn samanliknbare kvantitative og kvalitative opplysningar på nasjonalt plan. Ved denne 

forordninga vert det difor fastsett ei ramme for innføring av einsarta detaljerte spesifikasjonar for datainnsamling og  

-analyse. Desse spesifikasjonane bør vere til hjelp til å vurdere den framgangen som vert gjord for å nå dei måla for 

EURES-nettverket som er fastsette i medhald av denne forordninga, og til å byggje vidare på eksisterande praksis 

innanfor offentlege arbeidsformidlingar. Ettersom arbeidstakarar og arbeidsgjevarar ikkje har noka rapporteringsplikt, 

kan det vere vanskeleg å oppnå direkte resultat av rekruttering og formidling, og difor bør dei organisasjonane som 

deltek i EURES-nettverket, nytte andre tilgjengelege opplysningar, til dømes talet på ledige stillingar som vert 

handsama og fylte opp, der dette kan vere ein rimeleg indikasjon på slike resultat. Sakshandsamarar i desse 

organisasjonane bør jamleg rapportere om kontaktane sine og om sakene dei handsamar, for å sikre eit stabilt og 

påliteleg grunnlag for datainnsamlinga. 

51) Når tiltaka i denne forordninga inneber handsaming av personopplysningar, skal dette gjerast i samsvar med 

unionsregelverket for vern av personopplysningar, særleg europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(2) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(3), i tillegg til dei tilhøyrande nasjonale gjennomføringstiltaka.  

I denne samanhengen bør det leggjast særleg vekt på spørsmål om lagring av personopplysningar. 

52) EUs datatilsyn er vorte rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og gav ei fråsegn den  

3. april 2014(4).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger (TEU L 166 av 30.4.2004, 

s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av person-

opplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (TEF L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (TEF L 8 av 12.1.2001, s. 1). 

(4) TEU C 222 av 12.7.2014, s. 5. 
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53) Denne forordninga er i samsvar med dei grunnleggjande rettane og med dei prinsippa som er sannkjende særleg i pakta 

til Den europeiske unionen om grunnleggjande rettar, slik det er nemnt i artikkel 6 i traktaten om Den europeiske 

unionen (TEU). 

54) Ettersom målet for denne forordninga, som er å innføre ei felles ramme for samarbeid mellom medlemsstatane for å 

samle ledige stillingar, gje høve til å søkje desse ledige stillingane og gjere det lettare å oppnå ein balanse mellom tilbod 

og etterspurnad i arbeidsmarknaden, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, men betre kan nåast på 

unionsplan, kan Unionen vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske unionen. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går 

ikkje denne forordninga lenger enn det som er naudsynt for å nå dette målet. 

55) For å endre dei områda med EURES-verksemd som medlemsstatane krev datainnsamling for, eller for å leggje andre 

område med EURES-verksemd som vert utført på nasjonalt plan innanfor ramma av denne forordninga, til dei områda 

som det krevst innsamling av data for av omsyn til skiftande behov på arbeidsmarknaden, bør Kommisjonen gjevast 

fullmakt til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen. Det er 

særleg viktig at Kommisjonen held føremålstenlege samråd med sakkunnige under det førebuande arbeidet sitt, 

medrekna sakkunnige frå medlemsstatane. Under førebuinga og utarbeidinga av delegerte rettsakter bør Kommisjonen 

syte for at relevante dokument vert sende over til Europaparlamentet og Rådet på same tid, til rett tid og på ein eigna 

måte. 

56) For å sikre einsarta vilkår for gjennomføringa av dei tekniske standardane og formata for arbeidsformidling og 

automatisert matching, modellar og framgangsmåtar for utveksling av opplysningar mellom medlemsstatane og einsarta 

detaljerte spesifikasjonar for datainnsamling og -analyse, og med sikte på å vedta lista over ferdigheiter/kompetansar og 

yrke i den europeiske klassifiseringa, bør Kommisjonen gjevast gjennomføringsfullmakt. Denne fullmakta bør utøvast i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

57) For å fastsetje samansetnaden til EURES-nettverket i ein overgangsperiode og sikre kontinuitet i arbeidet til EURES-

nettverket slik det er innført innanfor ramma av forordning (EU) nr. 492/2011, bør organisasjonar som er utpeikte som 

EURES-partnarar eller som assosierte EURES-partnarar i medhald av gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU på 

tidspunktet då denne forordninga tek til å gjelde, framleis få vere EURES-medlemmer eller partnarar i ein 

overgangsperiode. Dersom slike organisasjonar framleis ønskjer å ta del i EURES-nettverket etter at overgangsperioden 

er gått ut, bør dei sende inn ein søknad om dette så snart det gjeldande systemet for godkjenning av EURES-medlemmer 

og -partnarar er innført i samsvar med denne forordninga. 

58) Forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 bør difor endrast. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

KAPITTEL I 

ALLMENNE FØRESEGNER 

Artikkel 1 

Føremål 

Ved denne forordninga vert det fastsett ei ramme for samarbeid for å gjere det lettare for arbeidstakarar å utøve retten sin til fri 

rørsle innanfor Unionen i samsvar med artikkel 45 TVEU, ved fastsetjing av prinsipp og reglar for 

a)  organisering av EURES-nettverket mellom Kommisjonen og medlemsstatane, 

b)  samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatane om å utveksle relevante tilgjengelege data om ledige stillingar, 

jobbsøknader og CV-ar, 

c)  tiltak som er sette i verk av eller mellom medlemsstatane for å oppnå jamvekt mellom tilbod og etterspurnad i arbeids-

marknaden, med sikte på å oppnå eit høgt nivå for sysselsetjing av god kvalitet,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for medlems-

statenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (TEU L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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d)  verkemåten til EURES-nettverket, medrekna samarbeid med partane i arbeidslivet og deltaking frå andre aktørar, 

e)  støttetenester for mobilitet i samband med verkemåten til EURES-nettverket, som skal ytast til arbeidstakarar og 

arbeidsgjevarar, og som dermed fremjar mobilitet på eit rettferdig grunnlag, 

f)  fremjing av EURES-nettverket på unionsplan gjennom effektive kommunikasjonstiltak frå Kommisjonen og medlems-

statane. 

Artikkel 2 

Verkeområde 

Denne forordninga skal nyttast på medlemsstatane og unionsborgarane, med atterhald for artikkel 2 og 3 i forordning (EU) 

nr. 492/2011. 

Artikkel 3 

Definisjonar 

I denne forordninga tyder 

1) «offentlege arbeidsformidlingar» dei organisasjonane i medlemsstatane som er ein del av relevante departement, offentlege 

organ eller offentlegrettslege selskap, og som er ansvarlege for å gjennomføre ein aktiv arbeidsmarknadspolitikk og tilby 

arbeidsformidling av god kvalitet i interessa til ålmenta, 

2) «arbeidsformidlingar» juridiske personar som driv lovleg verksemd i ein medlemsstat, og som leverer tenester til 

arbeidstakarar som søkjer arbeid, og til arbeidsgjevarar som ønskjer å rekruttere arbeidstakarar, 

3) «ledig stilling» eit tilbod om arbeid som vil gjere det mogleg for søkjaren som har fått tilbodet, å gå inn i eit arbeidstilhøve 

som vil gjere han eller henne til arbeidstakar i medhald av artikkel 45 i TVEU, 

4) «arbeidsformidling» utveksling av opplysningar og handsaming av ledige stillingar, jobbsøknader og CV-ar, 

5) «felles IT-plattform» den IT-infrastrukturen og tilhøyrande plattformer som i samsvar med denne forordninga er oppretta på 

unionsplan av innsynsgrunnar og med tanke på arbeidsformidling, 

6) «grensearbeidar» ein arbeidstakar som utfører lønna arbeid i ein medlemsstat og er busett i ein annan medlemsstat, som 

arbeidstakaren reiser tilbake til dagleg eller minst ein gong per veke, 

7) «EURES-partnarskap over landegrensene» ei gruppe av EURES-medlemmer eller -partnarar og eventuelt andre interes-

separtar utanfor EURES-nettverket, som tek sikte på langsiktig samarbeid innanfor regionale strukturar i grenseregionar 

mellom arbeidsformidlingar på regionalt, lokalt og eventuelt nasjonalt plan, partane i arbeidslivet og eventuelt andre 

interessepartar i minst to medlemsstatar eller i éin medlemsstat og ein annan stat som deltek i EU-ordningar til støtte for 

EURES-nettverket. 

Artikkel 4 

Tilgang 

1.  Tenester som er omfatta av denne forordninga, skal vere tilgjengelege for alle arbeidstakarar og arbeidsgjevarar i heile 

Unionen, og skal etterleve prinsippet om lik handsaming. 

2.  Personar med nedsett funksjonsevne skal vere sikra tilgang til opplysningane i EURES-portalen og til støttetenester som 

er tilgjengelege på nasjonalt plan. Kommisjonen og EURES-medlemmene og -partnarane skal fastsetje korleis dette skal sikrast 

med omsyn til dei respektive pliktene dei har.  
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KAPITTEL II 

NYINNFØRING AV EURES-NETTVERKET 

Artikkel 5 

Nyinnføring av EURES-nettverket 

1.  EURES-nettverket vert innført på nytt. 

2.  Rammereglane for EURES, som er fastsette i kapittel II i forordning (EU) nr. 492/2011 og i gjennomføringsavgjerd 

2012/733/EU, som vart vedteken på grunnlag av artikkel 38 i den nemnde forordninga, vert bytte ut ved denne forordninga. 

Artikkel 6 

Måla for EURES-nettverket 

Innanfor ramma av verksemda si skal EURES-nettverket medverke til å nå følgjande mål: 

a)  Lette utøvinga av dei rettane som følgjer av artikkel 45 i TVEU og forordning (EU) nr. 492/2011. 

b)  Gjennomføre den samordna strategien for sysselsetjing, særleg for å fremje ein kvalifisert, utdanna og tilpassingsdyktig 

arbeidsstyrke slik det er nemnt i artikkel 145 i TVEU. 

c)  Betre verkemåten til og utjamninga og integrasjonen av arbeidsmarknadene i Unionen, òg på tvers av landegrensene. 

d)  Fremje frivillig geografisk mobilitet og arbeidsmobilitet i Unionen, òg i grenseregionar, på eit rettferdig grunnlag og i 

samsvar med unionsretten og nasjonal lovgjeving og praksis. 

e)  Støtte overgangen til arbeidsmarknaden og dermed fremje dei sosiale måla og sysselsetjingsmåla i som er nemnde i artikkel 

3 i TEU. 

Artikkel 7 

Samansetnaden til EURES-nettverket 

1.  EURES-nettverket skal omfatte følgjande kategoriar av organisasjonar: 

a)  Eit europeisk samordningskontor som skal skipast under Kommisjonen, og som skal ha ansvar for å hjelpe EURES-

nettverket til å utføre verksemda si. 

b)  Nasjonale samordningskontor som har ansvar for bruken av denne forordninga i den aktuelle medlemsstaten, som skal vere 

utpeikte av medlemsstatane, og som kan vere dei offentlege arbeidsformidlingane deira. 

c)  EURES-medlemmene, det vil seie 

i)  dei offentlege arbeidsformidlingane som er utpeikte av medlemsstatane i samsvar med artikkel 10, og 

ii)  organisasjonar som er godkjende i samsvar med artikkel 11 eller, for ein overgangsperiode i samsvar med artikkel 40, 

til å gje arbeidstakarar og arbeidsgjevarar støtte i form av arbeidsformidling og støttetenester på nasjonalt, regionalt 

eller lokalt plan, òg på tvers av landegrensene.  
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d)  EURES-partnarane, det vil seie organisasjonar som er godkjende i samsvar med artikkel 11 og særleg i samsvar med nr. 2 

og 4 i den nemnde artikkelen, eller for ein overgangsperiode i samsvar med artikkel 40, til å gje arbeidstakarar og 

arbeidsgjevarar støtte i form av arbeidsformidling og støttetenester på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan, òg på tvers av 

landegrensene. 

2.  Organisasjonane til dei europeiske partane i arbeidslivet kan verte ein del av EURES-nettverket som EURES-medlemmer 

eller partnarar i samsvar med artikkel 11. 

Artikkel 8 

Ansvarsområda til Det europeiske samordningskontoret 

1.  Det europeiske samordningskontoret skal hjelpe EURES-nettverket med å utføre verksemda si, særleg ved å utvikle og 

gjennomføre følgjande, i nært samarbeid med dei nasjonale samordningskontora: 

a)  Utforming av eit samanhengande rammeverk og yting av tverrgåande støtte til EURES-nettverket, medrekna 

i)  drift og utvikling av EURES-portalen og tilhøyrande IT-tenester, mellom anna system og framgangsmåtar for 

utveksling av ledige stillingar, jobbsøknader, CV-ar og andre opplysningar, i samarbeid med andre relevante tenester, 

nettverk eller initiativ for informasjon og rådgjeving i Unionen, 

ii)  opplysnings- og kommunikasjonsverksemd som er knytt til EURES-nettverket, 

iii)  eit felles opplæringsprogram og kontinuerleg fagleg utvikling for personalet til EURES- medlemmene og -partnarane 

og for dei nasjonale samordningskontora, for å sikre den sakkunnskapen som trengst, 

iv)  ein brukarstøttefunksjon for personalet til EURES-medlemmene og -partnarane og dei nasjonale samordningskontora, 

særleg for personale som er i direkte kontakt med arbeidstakarar og arbeidsgjevarar, 

v)  fremjing av nettverksbygging, utveksling av beste praksis og gjensidig læring innanfor EURES-nettverket. 

b)  Analyse av geografisk mobilitet og arbeidsmobilitet, samstundes som det vert teke omsyn til dei ulike tilhøva i medlems-

statane. 

c)  Utvikling av ein føremålstenleg struktur for samarbeid og arbeidsformidling i Unionen med omsyn til lærling- og 

praktikantplassar, i samsvar med denne forordninga. 

2.  Det europeiske samordningskontoret skal forvaltast av Kommisjonen. Det europeiske samordningskontoret skal ha ein 

jamleg dialog med representantar for partane i arbeidslivet på unionsplan. 

3.  Det europeiske samordningskontoret skal utarbeide dei fleirårige arbeidsprogramma sine i samråd med den samordnings-

gruppa som er nemnd i artikkel 14. 

Artikkel 9 

Ansvarsområda til dei nasjonale samordningskontora 

1.  Medlemsstatane skal peike ut nasjonale samordningskontor i samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b). Medlemsstatane 

skal melde frå til Det europeiske samordningskontoret om desse utpeikingane.  
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2.  Kvart nasjonale samordningskontor skal ha ansvar for 

a)  å organisere arbeidet i samband med EURES-nettverket i medlemsstaten, mellom anna ved å sikre ei samordna overføring 

til EURES-portalen av opplysningar om ledige stillingar, jobbsøknader og CV-ar i samsvar med artikkel 17 gjennom éin 

samordna kanal, 

b)  å samarbeide med Kommisjonen og medlemsstatane om arbeidsformidling innanfor den ramma som er fastsett i kapittel III, 

c)  å gje Det europeiske samordningskontoret alle tilgjengelege opplysningar om mishøve mellom det innmelde talet på ledige 

stillingar og det samla talet på ledige stillingar på nasjonalt plan, 

d)  å samordne tiltak i den aktuelle medlemsstaten i samarbeid med andre medlemsstatar i samsvar med kapittel V. 

3.  Kvart nasjonale samordningskontor skal organisere gjennomføringa på nasjonalt plan av dei tverrgåande støttetiltaka frå 

Det europeiske samordningskontoret som er nemnde i artikkel 8, eventuelt i nært samarbeid med Det europeiske samordnings-

kontoret og andre nasjonale samordningskontor. Desse tverrgåande støttetiltaka skal særleg omfatte 

a)  innsamling og validering med tanke på offentleggjering, særleg på EURES-portalen, av ajourførte opplysningar om 

EURES-medlemmer og -partnarar som driv verksemd på territoriet til det nasjonale samordningskontoret, om verksemda 

deira og om omfanget av støttetenestene som dei yter til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar, 

b)  utarbeiding av opplæringsførebuande verksemd i samband med EURES-verksemd og utveljing av personale som skal ta del 

i det felles opplæringsprogrammet og i verksemd for gjensidig læring, 

c)  datainnsamling og -analyse som er knytt til artikkel 31 og 32. 

4.  Med sikte på offentleggjering, særleg på EURES-portalen, og i interessa til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar, skal kvart 

nasjonale samordningskontor gjere tilgjengeleg, jamleg oppdatere og til rett tid spreie informasjon og gje rettleiing på nasjonalt 

plan om situasjonen i medlemsstaten når det gjeld 

a)  levekår og arbeidsvilkår, medrekna allmenne opplysningar om sosial tryggleik og betaling av skatt, 

b)  relevante administrative prosedyrar og reglar som gjeld for arbeidstakarar når dei tek lønna arbeid, 

c)  nasjonale rammereglar for lærling- og praktikantplassar, og eksisterande EU-reglar og -ordningar, 

d)  utan at det rører ved artikkel 17 nr. 2 bokstav b), tilgang til yrkesretta utdanning og opplæring, 

e)  situasjonen for grensearbeidarar, særleg i grenseregionar, 

f)  generell støtte etter rekruttering, og informasjon om kor ein kan få slik støtte innanfor, og om mogleg, utanfor EURES-

nettverket. 

Dei nasjonale samordningskontora kan eventuelt gjere tilgjengeleg og spreie opplysningane i samarbeid med andre tenester og 

nettverk for informasjon og rådgjeving og med relevante organ på nasjonalt plan, mellom anna dei som er nemnde i artikkel 4 i 

direktiv 2014/54/EU. 

5.  Dei nasjonale samordningskontora skal utveksle opplysningar om dei ordningane og standardane som er nemnde i artikkel 

17 nr. 5, og om standardar for trygging og vern av personopplysningar som er relevante for den felles IT-plattforma. Dei skal 

samarbeide med kvarandre og med Det europeiske samordningskontoret, særleg om klager og om ledige stillingar som ikkje 

vert rekna for å oppfylle desse standardane i medhald av nasjonal lovgjeving.  
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6.  Kvart nasjonale samordningskontor skal yte generell støtte til EURES-medlemmer og -partnarar når det gjeld samarbeidet 

med EURES-motpartane deira i andre medlemsstatar, og gje råd til EURES-medlemmene og -partnarane om handtering av 

klager i samband med ledige stillingar og rekruttering innanfor EURES, og råd om samarbeid med relevante offentlege 

styresmakter. Dersom det nasjonale samordningskontoret har tilgang til desse opplysningane, skal resultatet av prosedyrane for 

klagehandsaming sendast over til Det europeiske samordningskontoret. 

7.  Det nasjonale samordningskontoret skal fremje samarbeid med aktørar som til dømes partane i arbeidslivet, karriereråd-

gjevingstenester, institusjonar for yrkesretta opplæring og høgare utdanning, handelskammer, sosialtenester og organisasjonar 

som representerer sårbare grupper på arbeidsmarknaden, og organisasjonar som arbeider med lærling- og praktikantordningar. 

Artikkel 10 

Utpeiking av offentlege arbeidsformidlingar som EURES-medlemmer 

1.  Medlemsstatane skal peike ut dei offentlege arbeidsformidlingane som er relevante for verksemda i EURES-nettverket, til 

å vere EURES-medlemmer. Medlemsstatane skal melde frå til Det europeiske samordningskontoret om desse utpeikingane. 

Utpeikinga skal gje desse offentlege arbeidsformidlingane ein særskild status i EURES-nettverket. 

2.  Medlemsstatane skal syte for at dei offentlege arbeidsformidlingane, i rolla deira som EURES-medlemmer, oppfyller alle 

dei pliktene som er fastsette i denne forordninga, og oppfyller minst dei felles minstekriteria som er oppførte i vedlegg I. 

3.  Offentlege arbeidsformidlingar kan oppfylle pliktene sine som EURES-medlemmer gjennom organisasjonar som handlar 

under ansvaret til den offentlege arbeidsformidlinga, gjennom delegering, utsetjing av kontraktar eller særskilde avtaler. 

Artikkel 11 

Godkjenning av EURES-medlemmer som ikkje er offentlege arbeidsformidlingar, og av EURES-partnarar 

1.  Kvar medlemsstat skal snarast mogleg, men seinast 13. mai 2018, ha innført eit system for å godkjenne organisasjonar 

som EURES-medlemmer og -partnarar, for å overvake verksemda deira og om dei etterlever det gjeldande regelverket når dei 

nyttar denne forordninga, og om naudsynt, for å kalle tilbake godkjenninga deira. Dette systemet skal vere ope og avpassa, 

etterleve prinsippa om lik handsaming av søkjarorganisasjonar og rettstryggleik, og tilby dei rettsmidla som trengst for å sikre 

eit effektivt rettsleg vern. 

2.  Medlemsstatane skal fastsetje krava og kriteria for godkjenning av EURES-medlemmer og -partnarar innanfor ramma av 

det systemet som er nemnt i nr. 1. Desse krava og kriteria skal minst innehalde dei felles minstekriteria som er fastsette i 

vedlegg I. Medlemsstatane kan fastsetje tilleggskrav eller -kriterium som er naudsynte for rett bruk av dei reglane som gjeld for 

verksemda til arbeidsformidlingar, og for effektiv forvalting av arbeidsmarknadspolitikken på territoriet deira. 

3.  Organisasjonar som driv lovleg verksemd i ein medlemsstat, kan søkje om å verte EURES-medlem på dei vilkåra som er 

fastsette i denne forordninga, og i samsvar med det systemet som er nemnt i nr. 1. Ein organisasjon som søkjer om å verte 

EURES-medlem, skal i søknaden sin plikte seg til å oppfylle alle dei pliktene som medlemmene er pålagde i medhald av denne 

forordninga, mellom anna å utføre alle oppgåver som er nemnde i artikkel 12 nr. 2 bokstav a), b) og c). 

4.  Ein organisasjon som driv lovleg verksemd i ein medlemsstat, kan søkje om å verte EURES-partnar på dei vilkåra som er 

fastsette i denne forordninga og i samsvar med det systemet som er nemnt i nr. 1, så framt han på tilbørleg måte grunngjev at 

han kan utføre høgst to av dei oppgåvene som er oppførte i artikkel 12 nr. 2 bokstav a), b) og c), på grunn av omfanget, 
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økonomiske midlar og typen tenester som organisasjonen vanlegvis yter, medrekna det å vere ein ideell organisasjon. Ein 

organisasjon som søkjer om å verte EURES-partnar, skal i søknaden sin plikte seg til å oppfylle alle dei krava som EURES-

partnarar er pålagde i medhald av denne forordninga, og til å utføre minst éi av dei oppgåvene som er nemnde i artikkel 12 nr. 2 

bokstav a), b) og c). 

5.  Medlemsstatane skal godkjenne søkjarorganisasjonar som EURES- medlemmer eller -partnarar dersom dei oppfyller dei 

gjeldande kriteria og krava som er nemnde i nr. 2, 3 og 4. 

6.  Dei nasjonale samordningskontora skal melde frå til Det europeiske samordningskontoret om dei systema som er nemnde 

i nr. 1, medrekna dei tilleggskriteria og -krava som er nemnde i nr. 2, om dei EURES-medlemmene og -partnarane som er 

godkjende i samsvar med dette systemet, og om eventuelle avslag på søknader om godkjenning som følgje av manglande 

etterleving av nr. 1 i avsnitt 1 i vedlegg I. Det europeiske samordningskontoret skal sende desse opplysningane over til dei 

andre nasjonale samordningskontora. 

7.  Medlemsstatane skal kalle tilbake godkjenninga av EURES-medlemmer og -partnarar dersom desse ikkje lenger oppfyller 

dei gjeldande kriteria eller krava som er nemnde i nr. 2, 3 og 4. Dei nasjonale samordningskontora skal melde frå til Det 

europeiske samordningskontoret om alle slike tilbakekallingar og om grunngjevingane for dei. Det europeiske samordnings-

kontoret skal sende desse opplysningane over til dei andre nasjonale samordningskontora. 

8.  Ved hjelp av gjennomføringsrettsakter kan Kommisjonen vedta ein mal som gjer greie for det nasjonale systemet og 

framgangsmåtane for utveksling av opplysningar mellom medlemsstatane om dei systema som er nemnde i nr. 1. Desse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtakast i samsvar med den rådgjevingsprosedyren som er nemnd i artikkel 37 nr. 2. 

Artikkel 12 

Ansvarsområda til EURES-medlemmene og -partnarane 

1.  EURES-medlemmene og -partnarane skal medverke til EURES-nettverket når det gjeld oppgåvene som dei er utpeikte til 

i samsvar med artikkel 10 eller godkjende for i samsvar med artikkel 11 nr. 3 og 4 eller, i ein overgangsperiode, i samsvar med 

artikkel 40, og dei skal oppfylle dei andre pliktene sine i medhald av denne forordninga. 

2.  EURES-medlemmene skal delta i EURES-nettverket, mellom anna ved å utføre alle dei følgjande oppgåvene, og EURES-

partnarane skal delta i EURES-nettverket, mellom anna ved å utføre minst ei av dei følgjande oppgåvene: 

a)  Medverke til ei felles samling av ledige stillingar i samsvar med artikkel 17 nr. 1 bokstav a). 

b)  Medverke til ei felles samling av jobbsøknader og CV-ar i samsvar med artikkel 17 nr. 1 bokstav b). 

c)  Yte støttetenester til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar i samsvar med artikkel 23 og 24, artikkel 25 nr. 1, artikkel 26 og, 

dersom det er relevant, artikkel 27. 

3.  EURES-medlemmene og, dersom det er relevant, EURES-partnarane skal leggje inn i EURES-portalen alle ledige 

stillingar som er offentleggjorde hos dei, i tillegg til alle jobbsøknader og CV-ar der arbeidstakaren har gjeve samtykke til at 

opplysningane òg vert gjorde tilgjengelege på EURES-portalen i samsvar med artikkel 17 nr. 3. Artikkel 17 nr. 1 andre leddet 

og nr. 2 skal nyttast på ledige stillingar som vert offentleggjorde gjennom EURES-medlemmene og, der det er relevant, 

gjennom EURES-partnarane. 

4.  EURES-medlemmene og -partnarane skal i samsvar med nasjonale kriterium peike ut eitt eller fleire kontaktpunkt, til 

dømes arbeidsformidlingskontor og rekrutteringsbyrå, telefonsenter og sjølvhjelpsverktøy, der arbeidstakarar og arbeidsgjevarar 

i samsvar med denne forordninga kan få hjelp til arbeidsformidling og/eller tilgang til støttetenester. Kontaktpunkta kan òg 

byggje på utvekslingsprogram for personale og utstasjonering av kontaktpersonar, eller involvere felles arbeids-

formidlingskontor.  
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5.  EURES-medlemmene og, dersom det er relevant, EURES-partnarane skal syte for at dei kontaktpunkta som dei har 

utpeikt, gjer tydeleg greie for omfanget av støttetenestene som dei yter til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar. 

6.  I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve kan medlemsstatane, gjennom sine nasjonale samordningskontor, krevje at 

EURES-medlemmene og -partnarane medverkar til 

a)  innsamling av opplysningar og rettleiing som skal offentleggjerast på EURES-portalen, slik det er nemnt i artikkel 9 nr. 4, 

b)  utveksling av opplysningar, slik det er nemnt i artikkel 30, 

c)  programplanleggingssyklusen, slik det er nemnt i artikkel 31, 

d)  datainnsamling, slik det er nemnt i artikkel 32. 

Artikkel 13 

Felles ansvarsområde 

I samsvar med dei høvesvise rollene og ansvarsområda sine skal alle organisasjonar som deltek i EURES-nettverket, i nært 

samarbeid med kvarandre, aktivt fremje dei føremonene som arbeidskraftmobilitet innanfor Unionen gjev, og prøve å styrkje 

dei midla og evnene som arbeidstakarar og arbeidsgjevarar har til å nyte godt av mobilitet på eit rettferdig grunnlag, og til å 

utnytte desse føremonene på unionsplan, nasjonalt, regionalt og lokalt plan og på tvers av landegrensene. 

Artikkel 14 

Samordningsgruppe 

1.  Samordningsgruppa skal vere samansett av representantar på høveleg nivå ved Det europeiske samordningskontoret og 

dei nasjonale samordningskontora. 

2.  Samordningsgruppa skal støtte gjennomføringa av denne forordninga ved å utveksle opplysningar og utarbeide 

retningslinjer. Ho skal særleg gje Kommisjonen råd om dei malane som er nemnde i artikkel 11 nr. 8 og artikkel 31 nr. 5, 

utkasta til tekniske standardar og format som er nemnde i artikkel 17 nr. 8 og artikkel 19 nr. 6, og dei einsarta detaljerte 

spesifikasjonane for datainnsamling og -analyse som er nemnde i artikkel 32 nr. 3. 

3.  Samordningsgruppa kan mellom anna organisere utveksling av beste praksis for dei nasjonale systema for godkjenning 

som er nemnde i artikkel 11 nr. 1, og dei støttetenestene som er nemnde i artikkel 23–27. 

4.  Det europeiske samordningskontoret skal organisere arbeidet og leie møta i samordningsgruppa. Det skal jamleg gje andre 

relevante organ eller nettverk melding om arbeidet i samordningsgruppa. 

Representantar for partane i arbeidslivet på unionsplan skal ha rett til å delta på møta i samordningsgruppa. 

5.  Samordningsgruppa skal samarbeide med styret i nettverket av offentlege arbeidsformidlingar, særleg ved å gje dei 

melding om verksemda til EURES-nettverket og ved å utveksle beste praksis. 

Artikkel 15 

Felles identitet og varemerke 

1.  Namnet «EURES» skal berre nyttast til verksemd innanfor EURES-nettverket i samsvar med denne forordninga. Namnet 

skal illustrerast ved ein standardisert logo, og bruken av logoen er fastsett i eit grafisk dokument og vedteken av Det europeiske 

samordningskontoret.  
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2.  Alle organisasjonane som er nemnde i artikkel 7, og som deltek i EURES-nettverket, skal nytte EURES-varemerket og  

-logoen i all verksemd som gjeld EURES-nettverket, for såleis å sikre ein felles visuell identitet. 

3.  Organisasjonar som deltek i EURES-nettverket, skal sikre at dei opplysningane og det salsfremjande materiellet som dei 

legg fram, stemmer overeins med den overordna kommunikasjonsverksemda, dei felles kvalitetsstandardane for EURES-

nettverket og dei opplysningane som vert gjevne av Det europeiske samordningskontoret. 

4.  Dersom dei organisasjonane som deltek i EURES-nettverket, får kjennskap til at ein tredjemann eller tredjestat misbrukar 

EURES-varemerket eller -logoen, skal dei straks melde frå til Det europeiske samordningskontoret om dette. 

Artikkel 16 

Samarbeid og andre tiltak 

1.  Det europeiske samordningskontoret skal lette samarbeidet mellom EURES-nettverket og andre tenester og nettverk for 

informasjon og rådgjeving i Unionen. 

2.  Det nasjonale samordningskontoret skal samarbeide med dei tenestene og nettverka som er nemnde i nr. 1, på unionsplan 

og på nasjonalt, regionalt og lokalt plan, med sikte på å oppnå samverknad og unngå overlapping, og skal trekkje inn EURES-

medlemmene og -partnarane der dette er relevant. 

3.  Det nasjonale samordningskontoret skal lette samarbeidet mellom EURES-nettverket og partane i arbeidslivet på nasjonalt 

plan ved å sikre ein jamleg dialog med partane i arbeidslivet, i samsvar med nasjonal lovgjeving og praksis. 

4.  Medlemsstatane skal oppmuntre til nært samarbeid på tvers av landegrensene mellom regionale, lokale og, der det er 

relevant, nasjonale aktørar, til dømes gjennom praksis og tenester som vert ytte innanfor ramma av EURES-partnarskap over 

landegrensene. 

5.  Medlemsstatane skal leggje vinn på å utvikle eitt einskilt felles kontaktpunkt for kommunikasjon, mellom anna på 

internett, med arbeidstakarar og arbeidsgjevarar med omsyn til dei felles områda med EURES-verksemd og dei tenestene og 

nettverka som er nemnde i nr. 1. 

6.  Medlemsstatane og Kommisjonen skal alltid undersøkje om det er mogleg å prioritere unionsborgarar ved tilsetjing i 

ledige stillingar, med sikte på å oppnå jamvekt mellom tilbod og etterspurnad på arbeidsmarknaden i Unionen. Medlemsstatane 

kan vedta alle dei tiltaka som er naudsynte for dette føremålet. 

KAPITTEL III 

FELLES IT-PLATTFORM 

Artikkel 17 

Organisering av den felles IT-plattforma 

1.  Med sikte på å samle ledige stillingar og jobbsøknader skal kvar medlemsstat stille følgjande til rådvelde for EURES-

portalen: 

a)  Alle ledige stillingar som er offentleggjorde gjennom offentlege arbeidsformidlingar, i tillegg til dei som er melde inn av 

EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-partnarane i samsvar med artikkel 12 nr. 3. 

b)  Alle jobbsøknader og CV-ar som er tilgjengelege gjennom offentlege arbeidsformidlingar, i tillegg til dei som er melde inn 

av dei andre EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-partnarane i samsvar med artikkel 12 nr. 3, så framt dei 

aktuelle arbeidstakarane har gjeve samtykke til å gjere opplysningane tilgjengelege for EURES-portalen på dei vilkåra som 

er definerte i nr. 3 i denne artikkelen.  
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Med omsyn til bokstav a) i første leddet kan medlemsstatane innføre ei ordning som gjer det mogleg for arbeidsgjevarane å 

velje å ikkje offentleggjere ei ledig stilling på EURES-portalen dersom dette er tilbørleg grunngjeve ut ifrå dei ferdigheitene og 

den kompetansen som krevst til stillinga. 

2.  Når medlemsstatane gjer data om ledige stillingar tilgjengelege på EURES-portalen, kan dei utelate 

a)  ledige stillingar som på grunn av arten sin eller nasjonale reglar berre er opne for borgarar i ein særskild stat, 

b)  ledige stillingar i samband med kategoriar av lærling- og praktikantplassar som hovudsakleg har eit læringselement og 

dermed inngår i det nasjonale utdanningssystemet, eller som vert finansierte av det offentlege som ein del av den aktive 

arbeidsmarknadspolitikken til ein medlemsstat, 

c)  andre ledige stillingar som er ein del av den aktive arbeidsmarknadspolitikken til ein medlemsstat. 

3.  Samtykket frå dei arbeidstakarane som er nemnde i nr. 1 bokstav b) , skal vere uttrykkjeleg, eintydig, frivillig, konkret og 

velgrunna. Arbeidstakarane kan når som helst trekkje tilbake samtykket sitt og krevje sletting eller endring av delar av eller alle 

data som er gjorde tilgjengelege. Arbeidstakarane kan velje mellom ei rekkje alternativ for å avgrense tilgangen til data som 

gjeld dei sjølve, eller til visse attributt. 

4.  Når det gjeld mindreårige arbeidstakarar, skal desse leggje fram eige samtykke saman med samtykke frå foreldre eller 

verjer. 

5.  Medlemsstatane skal ha innført eigna ordningar og standardar som er naudsynte for å sikre den innhaldsmessige og 

tekniske kvaliteten til data om ledige stillingar, jobbsøknader og CV-ar. 

6.  Medlemsstatane skal sikre at datakjeldene kan sporast, slik at datakvaliteten kan overvakast. 

7.  For å gjere det mogleg å kople ledige stillingar saman med jobbsøknader og CV-ar skal kvar medlemsstat syte for at dei 

opplysningane som er nemnde i nr. 1, vert lagde fram i samsvar med eit einsarta system og på ein open måte. 

8.  Ved hjelp av gjennomføringsrettsakter skal Kommisjonen vedta dei tekniske standardane og formata som er naudsynte for 

å oppnå det einsarta systemet som er nemnt i nr. 7. Desse gjennomføringsrettsaktene skal vedtakast i samsvar med den 

granskingsprosedyren som er nemnd i artikkel 37 nr. 3. 

Artikkel 18 

Tilgang på nasjonalt plan til den felles IT-plattforma 

1.  EURES-medlemmene og -partnarane skal syte for at EURES-portalen er klart synleg og lett å søkje i gjennom alle 

jobbsøkingsportalar som dei forvaltar, anten på sentralt, regionalt eller lokalt plan, og at desse portalane har lenkjer til EURES-

portalen. 

2.  Dei offentlege arbeidsformidlingane skal syte for at dei organisasjonane som er underlagde ansvarsområdet deira, har ei 

klart synleg lenkje til EURES-portalen på alle nettportalar som dei forvaltar. 

3.  EURES-medlemmene og -partnarane skal syte for at alle ledige stillingar, jobbsøknader og CV-ar som er gjorde 

tilgjengelege på EURES-portalen, er lett tilgjengelege for det personalet deira som arbeider med EURES-nettverket. 

4.  Medlemsstatane skal syte for at den overføringa av opplysningar om ledige stillingar, jobbsøknader og CV-ar som er 

nemnd i artikkel 9 nr. 2 bokstav a), vert gjord gjennom éin samordna kanal.  
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Artikkel 19 

Automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma 

1.  Medlemsstatane skal samarbeide med kvarandre og med Kommisjonen når det gjeld samverknad mellom nasjonale 

system og den europeiske klassifiseringa som er utarbeidd av Kommisjonen. Kommisjonen skal melde frå til medlemsstatane 

om utviklinga av den europeiske klassifiseringa. 

2.  Ved hjelp av gjennomføringsrettsakter skal Kommisjonen vedta og oppdatere ei liste over ferdigheiter, kompetansar og 

yrke i den europeiske klassifiseringa. Desse gjennomføringsrettsaktene skal vedtakast i samsvar med den granskingsprosedyren 

som er nemnd i artikkel 37 nr. 3. Dersom utvalet ikkje gjev noka fråsegn, skal Kommisjonen ikkje vedta utkastet til 

gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje leddet i forordning (EU) nr. 182/2011 skal nyttast. 

3.  Med tanke på automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma skal kvar medlemsstat snarast mogleg, men seinast 

tre år etter vedtakinga av den lista som er nemnd i nr. 2, utarbeide eit første register der dei nasjonale, regionale og sektorvise 

klassifiseringane vert jamførte med den nemnde lista, og skal, når registeret er teke i bruk og på grunnlag av ein søknad som er 

gjort tilgjengeleg av Det europeiske samordningskontoret, jamleg oppdatere registeret for å halde det à jour med utviklinga av 

rekrutteringstenester. 

4.  Medlemsstatane kan velje å byte ut dei nasjonale klassifiseringane sine med den europeiske klassifiseringa når ho er 

fullført, eller halde ved lag sine eigne samverkande nasjonale klassifiseringssystem. 

5.  Kommisjonen skal yte teknisk og, dersom det er mogleg, økonomisk støtte til medlemsstatane når dei utarbeider registeret 

i medhald av nr. 3, og til dei medlemsstatane som vel å byte ut nasjonale klassifiseringar med den europeiske klassifiseringa. 

6.  Ved hjelp av gjennomføringsrettsakter skal Kommisjonen vedta dei tekniske standardane og formata som er naudsynte for 

å gjennomføre automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma, ved bruk av den europeiske klassifiseringa og 

samverknaden mellom nasjonale system og den europeiske klassifiseringa. Desse gjennomføringsrettsaktene skal vedtakast i 

samsvar med den granskingsprosedyren som er nemnd i artikkel 37 nr. 3. 

Artikkel 20 

Ordning for lettare tilgang for arbeidstakarar og arbeidsgjevarar 

1.  EURES-medlemmene og -partnarane skal på oppmoding hjelpe arbeidstakarar og arbeidsgjevarar som nyttar tenestene 

deira, med å registrere seg på EURES-portalen. Denne hjelpa skal vere gratis. 

2.  EURES-medlemmene og -partnarane skal syte for at dei arbeidstakarane og arbeidsgjevarane som nyttar tenestene deira, 

har tilgang til allmenne opplysningar om korleis, kvar og når dei kan oppdatere, endre og trekkje tilbake aktuelle data. 

KAPITTEL IV 

STØTTETENESTER 

Artikkel 21 

Prinsipp 

1.  Medlemsstatane skal syte for at arbeidstakarar og arbeidsgjevarar snarast mogleg kan få tilgang, anten med eller utan 

internett, til støttetenester på nasjonalt plan. 

2.  Medlemsstatane skal støtte utarbeidinga av ein samordna nasjonal strategi for støttetenester. 

Det skal takast omsyn til særskilde regionale og lokale behov.  
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3.  Dei støttetenestene for arbeidstakarar og arbeidsgjevarar som er nemnde i artikkel 22, artikkel 25 nr. 1, artikkel 26 og, der 

det er relevant, artikkel 27, skal vere gratis. 

Dei støttetenestene for arbeidstakarar som er nemnde i artikkel 23, skal vere gratis. 

Dei støttetenestene for arbeidsgjevarar som er nemnde i artikkel 24, kan vere betalingstenester. 

4.  Eventuelle gebyr for tenester som EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-partnarane tilbyr i medhald av 

dette kapittelet, skal ikkje vere høgare enn dei som gjeld for andre tenester som kan jamførast, og som EURES-medlemmene 

og -partnarane tilbyr. EURES-medlemmene og -partnarane skal, der det er relevant, gje arbeidstakarar og arbeidsgjevarar 

melding om alle eventuelle kostnader på ein klar og tydeleg måte. 

5.  Dei EURES-medlemmene og -partnarane som det gjeld, skal gjennom informasjonskanalane sine på ein tydeleg måte 

opplyse arbeidstakarar og arbeidsgjevarar om kva tenester dei tilbyr, kor og korleis desse tenestene er tilgjengelege, og kva 

vilkåra er for å få tilgang til dei. Desse opplysningane skal offentleggjerast på EURES-portalen. 

6.  Utan at det rører ved artikkel 11 nr. 2 kan dei EURES-medlemmene som er nemnde i artikkel 7 nr. 1 bokstav c) ii), og 

EURES-partnarane tilby tenestene sine berre som nettenester. 

Artikkel 22 

Tilgang til grunnleggjande opplysningar 

1.  EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-partnarane skal på ein lett tilgjengeleg og brukarvennleg måte gje 

arbeidstakarar og arbeidsgjevarar grunnleggjande opplysningar om EURES-portalen, medrekna jobbsøknads- og CV-databasen, 

og om EURES-nettverket, medrekna kontaktopplysningar om relevante EURES-medlemmer og -partnarar på nasjonalt plan, 

opplysningar om rekrutteringskanalane som dei nyttar (elektroniske tenester, personleg tilpassa tenester, plassering av 

kontaktpunkt) og relevante lenkjer til nettstader. 

EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-partnarane skal om naudsynt vise arbeidstakarar og arbeidsgjevarar 

vidare til ein annan EURES-medlem eller -partnar. 

2.  Det europeiske samordningskontoret skal støtte utarbeidinga av grunnleggjande opplysningar i medhald av denne 

artikkelen og hjelpe medlemsstatane med å sikre tilstrekkeleg språkdekning, samstundes som det vert teke omsyn til behova på 

arbeidsmarknadene i medlemsstatane. 

Artikkel 23 

Støttetenester for arbeidstakarar 

1.  EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-partnarane skal snarast mogleg gje arbeidstakarar som søkjer 

arbeid, høve til å nytte dei tenestene som er nemnde i nr. 2 og 3. 

2.  Dersom ein arbeidstakar ber om det, skal EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-partnarane gje 

informasjon og individuell rettleiing om utsikter til sysselsetjing, og særleg tilby arbeidstakaren følgjande tenester: 

a)  Framskaffing av eller tilvising til allmenne opplysningar om levekår og arbeidsvilkår i mottakarstaten. 

b)  Hjelp og rettleiing til å skaffe fram dei opplysningane som er nemnde i artikkel 9 nr. 4.  
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c)  Dersom det er relevant, hjelp til å utarbeide jobbsøknader og CV-ar for å sikre samsvar med dei europeiske tekniske 

standardane og formata som er nemnde i artikkel 17 nr. 8 og artikkel 19 nr. 6, og til å laste opp slike jobbsøknader og CV-ar 

i EURES-portalen. 

d)  Dersom det er relevant, vurdering av ei mogleg stillingsplassering innanfor Unionen som del av ein individuell 

handlingsplan, eller støtte til å utarbeide ein individuell mobilitetsplan med sikte på å verte plassert i ei stilling innanfor 

Unionen. 

e)  Dersom det er relevant, tilvising av arbeidstakaren til ein annan EURES-medlem eller -partnar. 

3.  Etter ei rimeleg oppmoding frå ein arbeidstakar skal EURES-medlemmene og, dersom det er relevant, EURES-partnarane 

gje ytterlegare hjelp til jobbsøking og med andre tenester, samstundes som det vert teke omsyn til behova til arbeidstakaren. 

Artikkel 24 

Støttetenester for arbeidsgjevarar 

1.  EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-partnarane skal snarast mogleg gje arbeidsgjevarar som ønskjer å 

rekruttere arbeidstakarar frå andre medlemsstatar, høve til å nytte dei tenestene som er nemnde i nr. 2 og 3. 

2.  Dersom ein arbeidsgjevar ber om det, skal EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-partnarane gje 

informasjon og rettleiing om korleis han kan rekruttere, og skal særleg tilby følgjande tenester: 

a)  Framskaffing av opplysningar om særlege reglar for rekruttering frå ein annan medlemsstat, og om faktorar som kan lette ei 

slik rekruttering. 

b)  Dersom det er relevant, opplysningar om og hjelp til å utarbeide individuelle jobbkrav til ei ledig stilling, og til å sikre at det 

er samsvar med dei europeiske standardane og tekniske formata som er nemnde i artikkel 17 nr. 8 og artikkel 19 nr. 6. 

3.  Dersom ein arbeidsgjevar ber om ytterlegare hjelp, og det er rimeleg sannsynleg med rekruttering innanfor Unionen, skal 

EURES-medlemmene og, dersom det er relevant, EURES-partnarane syte for ytterlegare hjelp og tilleggstenester, samstundes 

som det vert teke omsyn til behova til arbeidsgjevaren. 

Dersom dei vert bedne om det, skal EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-partnarane gje individuell rettleiing 

om utforminga av krav til ledige stillingar. 

Artikkel 25 

Støtte etter rekruttering 

1.  Dersom ein arbeidstakar eller arbeidsgjevar ber om det, skal EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-

partnarane syte for følgjande: 

a)  Allmenne opplysningar om støtte etter rekruttering, til dømes opplæring i tverrkulturell kommunikasjon, språkkurs og støtte 

til integrasjon, medrekna allmenne opplysningar om tilgang til sysselsetjing for medlemmer av familien til arbeidstakaren. 

b)  Kontaktopplysningar til organisasjonar som tilbyr støtte etter rekruttering, dersom det er mogleg. 

2.  Utan at det rører ved artikkel 21 nr. 4, kan dei EURES-medlemmene og -partnarane som yter direkte støtte til arbeids-

takarar eller arbeidsgjevarar etter rekruttering, krevje eit gebyr for dette.  
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Artikkel 26 

Lettare tilgang til opplysningar om skattlegging, spørsmål om arbeidskontraktar, pensjonsrettar, sjuketrygd og sosial 

tryggleik, og aktive arbeidsmarknadstiltak 

1.  Dersom ein arbeidstakar eller arbeidsgjevar ber om det, skal EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-

partnarane sende over førespurnader om konkrete opplysningar om rettar i samband med sosial tryggleik, aktive arbeids-

marknadstiltak, skattlegging, arbeidskontraktar, pensjonsrettar og sjuketrygd til dei rette nasjonale styresmaktene og eventuelt 

til andre relevante organ på nasjonalt plan som hjelper arbeidstakarar med å utøve rettane sine innanfor ramma av fri rørsle, 

medrekna dei organa som er nemnde i artikkel 4 i direktiv 2014/54/EU. 

2.  For føremålet med nr. 1 skal dei nasjonale samordningskontora samarbeide med dei rette nasjonale styresmaktene som er 

nemnde i nr. 1. 

Artikkel 27 

Støttetenester i grenseregionar 

1.  Dersom EURES-medlemmene eller -partnarane deltek i særskilde samarbeids- og tenestestrukturar i grenseregionar, til 

dømes partnarskap over landegrensene, skal dei gje grensearbeidarar og arbeidsgjevarar informasjon om den særlege 

situasjonen til grensearbeidarar, og informasjon som er relevant for arbeidsgjevarar i slike område. 

2.  Oppgåvene til partnarskapa over landegrensene kan omfatte formidlings- og rekrutteringstenester, koordinering av 

samarbeid mellom dei deltakande organisasjonane og utføring av verksemd som er relevant for mobilitet over landegrensene, 

medrekna informasjon og rettleiing til grensearbeidarar, med særleg vekt på fleirspråklege tenester. 

3.  Andre organisasjonar enn EURES-medlemmer og -partnarar som deltek i dei strukturane som er nemnde i nr. 1, skal ikkje 

reknast som ein del av EURES-nettverket på grunnlag av ei slik deltaking. 

4.  I dei grenseregionane som er nemnde i nr. 1, skal medlemsstatane leggje vinn på å utvikle løysingar med eitt einskilt felles 

kontaktpunkt som skal gje informasjon til grensearbeidarar og arbeidsgjevarar. 

Artikkel 28 

Tilgang til aktive arbeidsmarknadstiltak 

Ein medlemsstat skal ikkje avgrense tilgangen til nasjonale aktive arbeidsmarknadstiltak som gjev arbeidstakarar hjelp til 

jobbsøking, berre fordi ein arbeidstakar søkjer slik hjelp for å finne arbeid på territoriet til ein annan medlemsstat. 

KAPITTEL V 

UTVEKSLING AV OPPLYSNINGAR OG PROGRAMPLANLEGGINGSSYKLUS 

Artikkel 29 

Utveksling av opplysningar om straumar og mønster 

Kommisjonen og medlemsstatane skal overvake og offentleggjere opplysningar om straumar og mønster i arbeidskraft-

mobiliteten i Unionen på grunnlag av statistikk frå Eurostat og tilgjengelege nasjonale data.  
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Artikkel 30 

Utveksling av opplysningar mellom medlemsstatane 

1.  Kvar medlemsstat skal særleg samle inn og analysere opplysningar som er fordelte på kjønn, om 

a)  under- og overskot av arbeidskraft på nasjonale og sektorvise arbeidsmarknader, med særleg vekt på dei mest sårbare 

gruppene på arbeidsmarknaden og dei regionane som er hardast råka av arbeidsløyse, 

b)  EURES-verksemd på nasjonalt plan og, dersom det er relevant, på tvers av landegrensene. 

2.  Dei nasjonale samordningskontora skal ha ansvar for å dele tilgjengelege opplysningar innanfor EURES-nettverket og 

medverke til den felles analysen. 

3.  Medlemsstatane skal gjennomføre den programplanlegginga som er nemnd i artikkel 31, samstundes som dei tek omsyn 

til utvekslinga av opplysningar og felles analyse slik det er nemnt i nr. 1 og 2 i denne artikkelen. 

4.  Det europeiske samordningskontoret skal syte for praktiske ordningar for å lette utvekslinga av opplysningar mellom dei 

nasjonale samordningskontora og utarbeidinga av den felles analysen. 

Artikkel 31 

Programplanlegging 

1.  Dei nasjonale samordningskontora skal utarbeide årlege nasjonale arbeidsprogram for verksemda til EURES-nettverket i 

dei respektive medlemsstatane sine. 

2.  I dei årlege nasjonale arbeidsprogramma skal det opplysast om følgjande: 

a)  Den viktigaste verksemda som skal gjennomførast innanfor EURES-nettverket på nasjonalt plan og, dersom det er relevant, 

på tvers av landegrensene. 

b)  Dei samla menneskelege ressursane og økonomiske midlane som er tildelte for å gjennomføre verksemda. 

c)  Ordningar for å overvake, vurdere og, dersom det er naudsynt, oppdatere den planlagde verksemda. 

3.  Dei nasjonale samordningskontora og Det europeiske samordningskontoret skal få høve til å gjennomgå alle utkast til 

nasjonale arbeidsprogram. Etter at den nemnde gjennomgåinga er avslutta, skal dei nasjonale arbeidsprogramma vedtakast av 

dei høvesvise nasjonale samordningskontora. 

4.  Dei representantane for partane i arbeidslivet på unionsplan som deltek i samordningsgruppa, skal få høve til å uttale seg 

om utkasta til nasjonale arbeidsprogram. 

5.  Ved hjelp av gjennomføringsrettsakter skal Kommisjonen vedta dei malane og framgangsmåtane som er naudsynte for å 

utveksle opplysningar om dei nasjonale arbeidsprogramma på unionsplan. Desse gjennomføringsrettsaktene skal vedtakast i 

samsvar med den rådgjevingsprosedyren som er nemnd i artikkel 37 nr. 2. 

Artikkel 32 

Datainnsamling og -analyse 

1.  Medlemsstatane skal syte for at det finst framgangsmåtar for å samle inn data om følgjande område med EURES-

verksemd som vert gjennomført på nasjonalt plan: 

a)  Informasjon og rettleiing frå EURES-nettverket ut ifrå kor mykje kontakt sakshandsamarane til EURES-medlemmene og  

-partnarane har med arbeidstakarar og arbeidsgjevarar.  
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b)  Sysselsetjingsresultat, medrekna formidling og rekruttering som følgje av EURES-verksemd, på grunnlag av talet på ledige 

stillingar, jobbsøknader, CV-ar som er mottekne og handsama av sakshandsamarar frå EURES-medlemmene og  

-partnarane, og talet på arbeidstakarar som følgjeleg er vortne rekrutterte i ein annan medlemsstat, ut ifrå den kjennskapen 

sakshandsamarane har om dette eller på grunnlag av tilgjengelege undersøkingar. 

c)  Kor nøgde brukarane er med EURES-nettverket, målt mellom anna ved bruk av undersøkingar. 

2.  Det europeiske samordningskontoret skal ha ansvaret for å samle inn data om EURES-portalen og for å utvikle 

samarbeidet om arbeidsformidling i medhald av denne forordninga. 

3.  På grunnlag av dei opplysningane som er nemnde i nr. 1, og på dei områda med EURES-verksemd som er oppførte i det 

nemnde nummeret, skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta einsarta detaljerte spesifikasjonar for 

datainnsamling og -analyse for å overvake og vurdere verkemåten til EURES-nettverket. Desse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtakast i samsvar med den granskingsprosedyren som er nemnd i artikkel 37 nr. 3. 

4.  Kommisjonen skal gjevast fullmakt til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med framgangsmåten som er nemnd i artikkel 

36, for å endre dei områda som er nemnde i nr. 1 i denne artikkelen, eller for i det same nummeret å leggje til andre område 

med EURES-verksemd som vert utført på nasjonalt plan innanfor ramma av denne forordninga. 

Artikkel 33 

Rapportar om EURES-verksemd 

Samstundes som det vert teke omsyn til dei opplysningane som vert samla inn i medhald av dette kapittelet, skal Kommisjonen 

annakvart år sende Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomi- og sosialutvalet og Regionutvalet ein rapport om 

EURES-verksemda. 

Inntil rapporten som er nemnd i artikkel 35, vert lagd fram, skal den rapporten som er nemnd i første leddet i denne artikkelen, 

innehalde ei statusoppdatering om bruken av denne forordninga. 

KAPITTEL VI 

SLUTTFØRESEGNER 

Artikkel 34 

Vern av personopplysningar 

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, skal gjennomførast i samsvar med unionsretten som gjeld vern av person-

opplysningar, særleg direktiv 95/46/EF og dei tilhøyrande nasjonale gjennomføringstiltaka, og forordning (EF) nr. 45/2001. 

Artikkel 35 

Etterfølgjande vurdering 

Kommisjonen skal innan 13. mai 2021 leggje fram for Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomi- og sosialutvalet og 

Regionutvalet ein etterfølgjande vurderingsrapport om bruken og verknadene av denne forordninga. 

Framlegg til regelverk om endring av denne forordninga kan leggjast ved den nemnde rapporten. 

Artikkel 36 

Utøving av delegert fullmakt 

1.  Fullmakta til å vedta delegerte rettsakter vert gjeven Kommisjonen med atterhald for dei vilkåra som er fastsette i denne 

artikkelen. Det er særleg viktig at Kommisjonen følgjer den vanlege praksisen sin og rådfører seg med sakkunnige, medrekna 

sakkunnige frå medlemsstatane, før han vedtek dei delegerte rettsaktene.  
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2.  Fullmakta til å vedta delegerte rettsakter som er nemnd i artikkel 32 nr. 4, skal gjevast Kommisjonen for ein periode på 

fem år frå 12. mai 2016. Kommisjonen skal utarbeide ein rapport om den delegerte fullmakta seinast ni månader før 

femårsperioden går ut. Den delegerte fullmakta skal lengjast stillteiande for periodar med same lengd, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet set seg imot ei slik lenging seinast tre månader før utgangen av kvar periode. 

3.  Den delegerte fullmakta som er nemnd i artikkel 32 nr. 4, kan når som helst kallast tilbake av Europaparlamentet eller 

Rådet. Ei avgjerd om tilbakekalling inneber at den delegerte fullmakta som er oppført i avgjerda, sluttar å gjelde. Avgjerda tek 

til å gjelde dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen eller på eit seinare tidspunkt som er oppført i 

avgjerda. Ho rører ikkje ved rettskrafta til andre delegerte rettsakter som alt har teke til å gjelde. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtek ei delegert rettsakt, skal han melde frå om dette samstundes til Europaparlamentet og Rådet. 

5.  Ei delegert rettsakt som vert vedteken i medhald av artikkel 32 nr. 4, skal ta til å gjelde berre dersom Europaparlamentet 

eller Rådet ikkje har gjort innvendingar innan to månader etter at rettsakta er meld til Europaparlamentet og Rådet, eller dersom 

både Europaparlamentet og Rådet, før den nemnde fristen går ut, har meldt frå til Kommisjonen om at dei ikkje vil gjere 

innvendingar. Etter initiativ frå Europaparlamentet eller Rådet vert denne fristen lengd med to månader. 

Artikkel 37 

Utvalsprosedyre 

1.  Kommisjonen skal få hjelp av det EURES-utvalet som er oppnemnt ved denne forordninga. Det nemnde utvalet skal vere 

eit utval slik det er fastsett i forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 nyttast. 

3.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 nyttast. 

Artikkel 38 

Endring av forordning (EU) nr. 1296/2013 

1.  I forordning (EU) nr. 1296/2013 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Artikkel 23 vert oppheva. 

b)  I artikkel 24 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Programdelen EURES skal være åpen for alle organer, aktører og institusjoner som er utpekt av en medlemsstat eller av 

Kommisjonen, og som oppfyller vilkårene for å delta i EURES som angitt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/589(*). Disse organene, aktørene og institusjonene skal særlig omfatte 

a)  nasjonale, regionale og lokale myndigheter, 

b)  arbeidsformidlinger, 

c)  partene i arbeidslivets organisasjoner og andre berørte parter. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit europeisk nettverk for arbeidsformidlingar 

(EURES), tilgang til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, og om 

endring av forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (TEU L 107 av 22.4.2016, s. 1).» 

2.  Tilvisingar til den oppheva føresegna, som er nemnd i nr. 1 bokstav a), skal forståast som tilvisingar til artikkel 29 i denne 

forordninga. 
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3.  Nr. 1 bokstav b) i denne artikkelen skal ikkje røre ved søknader om finansiering i medhald av forordning (EU)  

nr. 1296/2013 som er sende inn før 12. mai 2016. 

Artikkel 39 

Endringar av forordning (EU) nr. 492/2011 

1.  I forordning (EU) nr. 492/2011 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Artikkel 11 og 12, artikkel 13 nr. 2, artikkel 14–20 og artikkel 38 vert oppheva. 

b)  Artikkel 13 nr. 1 vert oppheva med verknad frå 13. mai 2018. 

2.  Tilvisingar til dei oppheva føresegnene skal forståast som tilvisingar til denne forordninga og lesast i samsvar med 

jamføringstabellen i vedlegg II. 

Artikkel 40 

Overgangsføresegner 

Organisasjonar som 12. mai 2016 vert utpeikte som «EURES-partnarar» i samsvar med artikkel 3 bokstav c) i gjennom-

føringsavgjerd 2012/733/EU, eller som yter tenester i avgrensa omfang som «assosierte EURES-partnarar» i samsvar med 

artikkel 3 bokstav d) i den nemnde avgjerda, kan inntil 13. mai 2019 få unntak frå artikkel 11 i denne forordninga og delta som 

EURES-medlemmer i samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav c) ii) i denne forordninga, eller som EURES-partnarar i samsvar 

med artikkel 7 nr. 1 bokstav d) i denne forordninga, så framt dei pliktar seg til å oppfylle dei relevante pliktene i medhald av 

denne forordninga. Dersom ein av desse organisasjonane ønskjer å delta som EURES-partnar, skal organisasjonen gje det 

nasjonale samordningskontoret melding om kva oppgåver han kjem til å utføre i medhald av artikkel 11 nr. 4 i denne 

forordninga. Det relevante nasjonale samordningskontoret skal melde frå til Det europeiske samordningskontoret om dette. 

Etter at overgangsperioden er avslutta, kan dei organisasjonane som det gjeld, sende inn ein søknad om å vere med vidare i 

EURES-nettverket, i samsvar med artikkel 11 i denne forordninga. 

Artikkel 41 

Ikraftsetjing 

1.  Denne forordninga tek til å gjelde den 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

2.  Artikkel 12 nr. 3 og artikkel 17 nr. 1–7 skal nyttast frå 13. mai 2018. 

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Strasbourg 13. april 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ J.A. HENNIS-PLASSCHAERT 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

Felles minstekriterium 

(som nemnt i artikkel 10 nr. 2 og artikkel 11 nr. 2) 

Avsnitt 1. YTING AV TENESTER 

1.  Plikt til å ha på plass eigna ordningar og framgangsmåtar for å kontrollere og sikre at gjeldande arbeidsnormer og lovfesta 

krav vert etterlevde fullt ut, samstundes som det vert teke omsyn til eventuelle eksisterande lisens- og godkjennings-

ordningar for andre arbeidsformidlingar enn dei offentlege arbeidsformidlingane ved yting av tenester, medrekna gjeldande 

personvernlovgjeving og eventuelle krav og standardar med omsyn til kvaliteten på data om ledige stillingar. 

2.  Evne og påvist kapasitet til å tilby arbeidsformidlingstenester og/eller støttetenester, slik det er nemnt i denne forordninga. 

3.  Evne til å yte tenester gjennom ein eller fleire lett tilgjengelege kanalar, i det minste gjennom tilgang til ein nettstad for 

organisasjonen. 

4.  Evne og kapasitet til å vise arbeidstakarar og arbeidsgjevarar til andre EURES-medlemmer og -partnarar og/eller organ som 

har sakkunnskap om fri rørsle for arbeidstakarar. 

5.  Stadfesting av at prinsippet om fri tenesteyting for arbeidstakarar vert etterlevd i samsvar med artikkel 21 nr. 3 andre leddet. 

Avsnitt 2. DELTAKING I EURES-NETTVERKET 

1.  Evne og plikt til å sikre påliteleg levering av data til rett tid, slik det er nemnt i artikkel 12 nr. 6. 

2.  Plikt til å følgje dei tekniske standardane og formata for arbeidsformidling og utveksling av opplysningar i samsvar med 

denne forordninga. 

3.  Evne og plikt til å medverke til programplanlegginga og rapporteringa til det nasjonale samordningskontoret, i tillegg til å 

gje opplysningar til kontoret om ytinga av tenester og om dei resultata som er oppnådde i samsvar med denne forordninga. 

4.  Tildeling av eller plikt til å sikre tildeling av høvelege menneskelege ressursar til dei høvesvise oppgåvene som skal 

utførast. 

5.  Plikt til å sikre at personalet oppfyller kvalitetsstandardane, og til å melde dei på dei relevante modulane i det felles 

opplæringsprogrammet som er nemnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav a) iii). 

6.  Plikt til å nytte EURES-varemerket berre til tenester og verksemd som gjeld EURES-nettverket. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Jamføringstabell 

Forordning (EU) nr. 492/2011 Denne forordninga 

Artikkel 11 nr. 1 første leddet Artikkel 30 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 11 nr. 1 andre leddet Artikkel 9 nr. 2 bokstav b) og d), artikkel 9 nr. 3 og artikkel 13 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 9 og 10 

Artikkel 12 nr. 1 — 

Artikkel 12 nr. 2 — 

Artikkel 12 nr. 3 første leddet Artikkel 9 nr. 4 

Artikkel 12 nr. 3 andre leddet Artikkel 18 nr. 1 og 2 

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 12 nr. 3 og artikkel 17 nr. 1–6 

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 17 nr. 7 og 8 

Artikkel 14 nr. 1 — 

Artikkel 14 nr. 2 — 

Artikkel 14 nr. 3 — 

Artikkel 15 nr. 1 Artikkel 10 nr. 1 og 2, artikkel 12 nr. 1–3 og artikkel 13 

Artikkel 15 nr. 2 Artikkel 9 nr. 3 bokstav a) og artikkel 10 nr. 1 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 30 

Artikkel 17 nr. 2 Artikkel 16 nr. 6 

Artikkel 17 nr. 3 Artikkel 33 

Artikkel 18 Artikkel 7 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 19 nr. 1 Artikkel 8 

Artikkel 19 nr. 2 — 

Artikkel 20 Artikkel 8 nr. 1 bokstav a) iii) og v) og artikkel 9 nr. 3 bokstav 
b) 

Artikkel 38 — 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2017/1255 

av 11. juli 2017 

om ein mal som gjer greie for dei nasjonale systema og framgangsmåtane for godkjenning av 

organisasjonar som EURES-medlemmer og -partnarar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit europeisk nettverk for arbeids-

formidlingar (EURES), tilgang til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, og om 

endring av forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013(1), særleg artikkel 11 nr. 8, 

etter samråd med EURES-utvalet og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved forordning (EU) 2016/589 vert det mellom anna fastsett grunnleggjande prinsipp og kriterium for godkjenning av 

EURES-medlemmer og -partnarar. 

2) I medhald av artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) 2016/589 skal kvar medlemsstat innan 13. mai 2018 ha innført eit 

system som skal nyttast til å godkjenne organisasjonar som EURES-medlemmer og -partnarar, til å overvake verksemda 

deira og om dei etterlever den gjeldande lovgjevinga når dei nyttar denne forordninga, og om naudsynt til å kalle tilbake 

godkjenninga deira. 

3) Organisasjonar som i medhald av artikkel 40 i forordning (EU) 2016/589 kan delta som EURES-medlemmer og  

-partnarar i ein overgangsperiode, bør, dersom dei framleis ønskjer å vere ein del av EURES-nettverket etter at 

overgangsperioden er gått ut, sende inn ein søknad som skal handsamast i desse godkjenningssystema. 

4) Offentlege arbeidsformidlingar som er utpeikte i medhald av artikkel 10 i forordning (EU) 2016/589, vert ikkje omfatta 

av godkjenningssystema, men bør oppfylle dei pliktene og dei kriteria som er fastsette i den nemnde artikkelen. 

5) I samsvar med artikkel 11 nr. 6 og 7 i forordning (EU) 2016/589 skal medlemsstatane, gjennom dei nasjonale 

samordningskontora sine, informere Det europeiske samordningskontoret om godkjenningssystema sine og om kva 

søknader som er godkjende, avslåtte eller kalla tilbake, og Det europeiske samordningskontoret skal sende opplys-

ningane vidare til andre nasjonale samordningskontor. 

6) Ei systematisk utveksling av opplysningar og samarbeid mellom medlemsstatane kan medverke til å betre kvaliteten på 

utforminga og bruken av dei nasjonale godkjenningssystema. 

7) For å sikre ei open utveksling av opplysningar og gjensidig læring mellom medlemsstatane må det nyttast ein felles mal 

som gjer greie for dei nasjonale godkjenningssystema, og det må innførast ei ordning for utveksling av opplysningar. 

8) Det kan hende at malen etter kvart må tilpassast endringar på marknaden for rekrutteringstenester og anna utvikling. 

Difor er det viktig å innføre ein styringsmodell som sikrar eigna samråd og deltaking frå dei nasjonale samordnings-

kontora, før endringar av malen vert vedtekne.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 12.7.2017, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 52. 

(1) TEU L 107 av 22.4.2016, s. 1. 

2020/EØS/82/03 
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TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Føremål 

Ved denne avgjerda vert det fastsett kva mal som skal nyttast av medlemsstatane når dei skal gjere greie for dei systema for 

godkjenning av EURES-medlemmer og -partnarar som dei har innført i medhald av artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) 

2016/589 (nasjonale godkjenningssystem), framgangsmåtane for endring av malen og ordningane for deling av opplysningar 

om godkjenningssystema med andre medlemsstatar. 

Artikkel 2 

Allmenne prinsipp 

1. Medlemsstatane skal dele opplysningar om godkjenningssystema sine i samsvar med ein felles mal som er nemnd i 

artikkel 6, og ajourføre desse opplysningane ved eventuelle endringar. 

2. Med omsyn til godkjenningssystema skal kvar medlemsstat syte for at følgjande oppgåver vert utførte: 

a) Handsaming og vurdering av søknader om å verte EURES-medlemmer eller -partnarar. 

b) Avgjerder om godkjenning eller avslag på slike søknader og om tilbakekalling av godkjenningar. 

c) Handsaming av og avgjerder i klagesaker som gjeld dei avgjerdene som er nemnde i bokstav b), og tilbod om klagerett i 

samband med slike avgjerder. 

d) Overvaking av etterlevinga til EURES-medlemmene og -partnarane når det gjeld det nasjonale godkjenningssystemet og 

pliktene i medhald av forordning (EU) 2016/589. 

3. Medlemsstatane skal syte for at søkjarane vert godt informerte om korleis søknadene deira vil verte handsama, særleg om 

utvekslinga av opplysningar med andre medlemsstatar om avgjerder som gjeld godkjenningar, overvaking og tilbakekallingar. 

Artikkel 3 

Rollene og ansvarsområda til dei nasjonale samordningskontora 

I samsvar med artikkel 11 nr. 6 i forordning (EU) 2016/589 har dei nasjonale samordningskontora i dei høvesvise medlems-

statane ansvar for å informere Det europeiske samordningskontoret om det nasjonale godkjenningssystemet og bruken av det, 

særleg ved å 

a) leggje fram opplysningar om det nasjonale godkjenningssystemet, medrekna alle gjeldande kriterium og krav, ved å sende 

inn den utfylte fellesmalen som er nemnd i artikkel 6, og om naudsynt ajourføre han, 

b) melde frå til Det europeiske samordningskontoret om EURES-medlemmer og -partnarar som er vortne godkjende i samsvar 

med det nasjonale godkjenningssystemet, 

c) melde frå til Det europeiske samordningskontoret om avslag på søknader om godkjenning som følgje av manglande 

etterleving, særleg av nr. 1 i avsnitt 1 i vedlegget til forordning (EU) 2016/589, 

d) melde frå til Det europeiske samordningskontoret om tilbakekalling av godkjenningar av EURES-medlemmer og -partnarar 

og grunngjevingane for dette.  
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Artikkel 4 

Rollene og ansvarsområda til Det europeiske samordningskontoret 

1. Det europeiske samordningskontoret skal ha ansvar for å støtte utvekslinga av opplysningar mellom medlemsstatane om 

dei nasjonale godkjenningssystema og måten dei fungerer på, særleg ved å 

a) opprette og halde ved lag eit særskilt område på ekstranettet til EURES-portalen for å gjere følgjande tilgjengeleg for dei 

nasjonale samordningskontora: 

i) Malen som er nemnd i artikkel 6, og andre tilhøyrande opplysningar om utfylling og innsending av malen. 

ii) Alle opplysningane frå dei nasjonale samordningskontora om godkjenningssystema og bruken av dei i samsvar med 

forordning (EU) 2016/589 og denne avgjerda, samstundes som det vert teke omsyn til den plikta Det europeiske 

samordningskontoret har til å sende opplysningane om bruken vidare til andre nasjonale samordningskontor i samsvar 

med artikkel 11 nr. 6 og 7 i forordning (EU) 2016/589. 

iii) Eit felles område for utveksling av opplysningar om oppretting og drift av nasjonale godkjenningssystem. 

b) syte for eventuelle andre verktøy, opplæring og støtte som trengst for å lette utvekslinga av opplysningar og den gjensidige 

læringa når det gjeld godkjenningssystema, 

c) jamleg melde frå til samordningsgruppa om korleis utvekslinga av opplysningar fungerer, og, om naudsynt gjere framlegg 

om endringar av malen og framgangsmåtane. 

2. Det europeiske samordningskontoret skal offentleggjere lista over EURES-medlemmer og -partnarar på EURES-portalen 

etter avtale med dei einskilde nasjonale samordningskontora. 

Artikkel 5 

Rollene og ansvarsområda til samordningsgruppa 

1. Samordningsgruppa skal overvake verksemda til dei nasjonale godkjenningssystema nøye og vere eit forum for utveksling 

av synspunkt og beste praksis med sikte på å betre verkemåten til systema. 

2. Ein gong i året skal samordningsgruppa gjennomgå bruken av denne avgjerda, som skal utgjere samordningsgruppa sitt 

bidrag til kommisjonsrapportane om verksemd og etterfølgjande vurderingar i samsvar med artikkel 33 og 35 i forordning (EU) 

2016/589. 

3. Dersom det er behov for å tilpasse eller gjere endringar i det området på ekstranettet som er nemnt i artikkel 4 nr. 1 

bokstav a), eller i annan tilhøyrande informasjon og dokumentasjon, skal Det europeiske samordningskontoret rådføre seg med 

samordningsgruppa før ein ny versjon vert vedteken, i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) 2016/589. 

Artikkel 6 

Mal 

1. Dei nasjonale samordningskontora skal nytte ein elektronisk versjon av den malen som er ført opp i vedlegget, til å gjere 

greie for dei nasjonale godkjenningssystema, dei gjeldande kriteria og krava og kva organ som er peikte ut til å ta hand om 

verksemda deira. 

2. Den utfylte malen skal sendast til Det europeiske samordningskontoret straks eit nasjonalt godkjenningssystem er vorte 

oppretta. Dersom det vert gjort endringar i opplysningane som er gjevne, skal det nasjonale samordningskontoret straks fylle ut 

og sende inn ein ny mal med ajourførte opplysningar. 
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Artikkel 7 

Ikraftsetjing 

1. Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

2. Det europeiske samordningskontoret skal innan 1. desember 2017 gje dei nasjonale samordningskontora tilgang til den 

elektroniske versjonen av den malen som er nemnd i vedlegget, alle seinare endringar av malen og alle andre relevante 

retningslinjer som gjeld ekstranettet til EURES-portalen. 

Utferda i Brussel 11. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Mal som dei nasjonale samordningskontora skal nytte til å leggje fram opplysningar om dei nasjonale systema og 

framgangsmåtane for godkjenning av organisasjonar som EURES-medlemmer og -partnarar 

Den elektroniske versjonen av denne malen og alle konsoliderte utgåver som inneheld seinare endringar, er tilgjengeleg for dei 

nasjonale samordningskontora på ekstranettet til EURES-portalen. 

I. RETTSGRUNNLAG 

Tilvising til nasjonal rett / nasjonale reglar. 

II. FRAMGANGSMÅTE FOR Å VELJE UT EURES-MEDLEMMER OG -PARTNARAR 

1. Metode 

a) Gjer greie for den metoden som er nytta til å velje ut EURES-medlemmer og -partnarar: 

i) Innbyding til interesseteikning (open eller retta mot visse organisasjonar. Dersom svaret er ja, kva 

organisasjonar og kvifor?) 

ii) Tildeling av kontraktar 

iii) Invitasjonar (dersom svaret er ja, kva organisasjonar og kvifor?) 

iv) Anna 

b) Gjer greie for korleis offentleggjering vert sikra (vert til dømes meldingar offentleggjorde elektronisk?) 

2. Førebygging av interessekonfliktar 

Gjer greie for dei tiltaka som skal hindre interessekonfliktar, i medhald av artikkel 2 nr. 2 i denne avgjerda 

3. Tilrettelegging av prosessen fram til godkjenning ligg føre 

a) Organ med ansvar for handsaming og vurdering av søknader 

b) Oppgåvene til organet 

4. Godkjenningsprosessen / opplysningar til tredjemann 

a) Organ med ansvar for avgjerder knytte til godkjenning/avslag basert på vurderinga av søknadene 

b) Oppgåvene til organet 

c) Perioden frå innlevering av søknad til søkjaren får melding om godkjenning/avslag 

d) Gjer greie for korleis søkjarane får melding om godkjenning/avslag på søknadene sine 

e) Gjer greie for korleis offentleggjeringa av dei utvalde EURES-medlemmene og -partnarane vert handtert for å 

sikre openheit 

5. Sikre rettstryggleik 

a) Ansvarleg organ 

b) Gjer greie for korleis klager som er knytte til godkjenningssystemet, vert handsama 

c) Klagerett etter avslag på søknad 

6. Godkjenningsperiode 

Er godkjenninga tidsavgrensa? Dersom svaret er ja, kor lenge? 

7. Framgangsmåte for fornying av godkjenning 

Gjer greie for framgangsmåten og tidsplanen 

8. Søknadsgebyr 

Skal søkjarane betale gebyr? Dersom svaret er ja, korleis vert dei fastsette?  
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III. KRITERIUM FOR GODKJENNING 

1. Bruk av minstekriteria i vedlegg I til forordning (EU) 2016/589 

2. Eventuelle nasjonale kriterium og grunnar til at dei er naudsynte for føremåla som er fastsette i artikkel 11 nr. 2 i 

forordning (EU) 2016/589 

IV. OVERVAKING 

1. Ansvarleg organ / Ansvarlege organ 

2. Metode (databasert, kontroll og revisjon, stikkprøvekontrollar osv.) 

3. Kontrollfrekvens 

4. Handsaming av klager som gjeld verksemda til EURES-medlemmer og -partnarar 

5. Følgjer av manglande etterleving av krava i godkjenningssystemet og av pliktene i medhald av forordning (EU) 

2016/589 

V. FRAMGANGSMÅTE FOR TILBAKEKALLING AV GODKJENNING 

1. Ansvarleg organ 

2. Oppgåvene til organet 

3. Gjer greie for framgangsmåten og tidsplanen for handsaming av slike saker 

4. Klagerett etter tilbakekalling 

VI. KRITERIUM FOR TILBAKEKALLING AV GODKJENNING 

Oppgje dei nasjonale kriteria for tilbakekalling av godkjenningar 

VII. LISTE OVER EURES-MEDLEMMER OG -PARTNARAR 

Den ajourførte lista over EURES-medlemmer og -partnarar skal leggjast ved malen når han vert sendt til Det europeiske 

samordningskontoret. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2017/1256 

av 11. juli 2017 

om malar og framgangsmåtar for utveksling av opplysningar på unionsplan om dei nasjonale 

arbeidsprogramma til EURES-nettverket(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit europeisk nettverk for arbeids-

formidlingar (EURES), tilgang til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, og om 

endring av forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013(1), særleg artikkel 31 nr. 5, 

etter samråd med EURES-utvalet og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av forordning (EU) 2016/589 bør det innførast eit effektivt system på unionsplan som Kommisjonen og 

medlemsstatane kan nytte til å utveksle opplysningar om tilbod av og etterspurnad etter arbeidskraft nasjonalt, regionalt 

og sektorvis, og som medlemsstatane kan nytte som grunnlag til å støtte opp under det praktiske samarbeidet innanfor 

EURES-nettverket. 

2) I artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) 2016/589 er det fastsett at medlemsstatane skal samle inn og analysere opplysningar 

som er fordelte på kjønn, om under- og overskot av arbeidskraft på nasjonale og sektorvise arbeidsmarknader, med 

særleg vekt på dei mest sårbare gruppene på arbeidsmarknaden og dei regionane som er hardast råka av arbeidsløyse, og 

om EURES-verksemd på nasjonalt plan og på tvers av landegrensene, der det er relevant. 

3) I artikkel 31 nr. 1 i forordning (EU) 2016/589 er det fastsett krav til dei nasjonale samordningskontora om å utarbeide 

nasjonale arbeidsprogram for verksemda til EURES-nettverket i dei respektive medlemsstatane. Ei utveksling av 

nasjonale arbeidsprogram mellom medlemsstatane innanfor ramma av ein programplanleggingssyklus bør gjere det 

mogleg for dei nasjonale samordningskontora å rette ressursane i EURES-nettverket inn mot føremålstenlege tiltak og 

prosjekt, slik at utviklinga av nettverket kan styrast i retning av eit meir resultatorientert verktøy som kan tilpassast 

behova til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar i samsvar med dynamikken i arbeidsmarknadene. 

4) Utvekslinga mellom dei nasjonale samordningskontora og Det europeiske samordningskontoret av dei respektive 

arbeidsprogramma deira og ein felles analyse av utkasta vil betre verkemåten til nettverket, skape større klarleik og 

styrkje samarbeidet innanfor nettverket. 

5) For å gjennomføre artikkel 31 i forordning (EU) 2016/589 bør dei nasjonale samordningskontora, som eit ledd i 

førebuinga av det nasjonale arbeidsprogrammet, samle inn og undersøkje dei opplysningane som er nemnde i denne 

artikkelen, og som er tilgjengelege på nasjonalt plan, og dei vert oppmoda til å ta omsyn til alle relevante rapportar og 

dokument som er tilgjengelege på unionsplan. 

6) I medhald av artikkel 31 nr. 2 i forordning (EU) 2016/589 bør dei nasjonale samordningskontora årleg utarbeide 

nasjonale arbeidsprogram og gjere greie for den viktigaste verksemda som skal gjennomførast innanfor EURES-

nettverket, dei samla menneskelege ressursane og økonomiske midlane som er tildelte for å gjennomføre verksemda, og 

ordningane for å overvake og vurdere den planlagde verksemda. 

7) Europakommisjonen skal fastsetje ein felles mal for nasjonale arbeidsprogram, og malen skal ha ein struktur som 

speglar att det overordna målet for forordning (EU) 2016/589, for såleis å sikre at alle medlemsstatane identifiserer den 

viktigaste verksemda som skal utførast med omsyn til støttetenester til både arbeidstakarar og arbeidsgjevarar som er 

nemnde i artikkel 21–28 i forordning (EU) 2016/589.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 12.7.2017, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 52. 

(1) TEU L 107 av 22.4.2016, s. 1. 

2020/EØS/82/04 
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8) Det bør fastsetjast ein felles tidsplan for utarbeiding av dei nasjonale arbeidsprogramma på grunnlag av dei røynslene 

som er gjorde under samarbeidet om felles programplanlegging dei nasjonale samordningskontora imellom, i samsvar 

med Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU(1) og med tilstrekkeleg fleksibilitet med tanke på dei ulike 

nasjonale systema. 

9) All eventuell samverknad mellom ordningane og framgangsmåtane for datainnsamling og -analyse på ulike område der 

EURES-verksemda vert utført på nasjonalt plan i samsvar med artikkel 32 i forordning (EU) 2016/589, bør utnyttast, 

særleg på ein slik måte at dei nasjonale arbeidsprogramma nyttar indikatorar som byggjer på eksisterande praksis 

innanfor dei offentlege arbeidsformidlingane, og som er konsekvente og medverkar til datainnsamlinga som er nemnd i 

dei gjennomføringsrettsaktene som skal vedtakast i medhald av artikkel 32 nr. 3 i forordning (EU) 2016/589. 

10) EURES-personalet til EURES-medlemmer og -partnarar bør ha tilgang til relevante opplysningar om dei nasjonale 

arbeidsprogramma, slik at dei lettare kan medverke til å nå dei måla som er fastsette for EURES-nettverket i artikkel 6 i 

forordning (EU) 2016/589. 

11) Dei opplysningane som er samla inn gjennom dei nasjonale arbeidsprogramma med omsyn til verksemd og resultat, kan 

utgjere eit viktig bidrag i utarbeidinga av rapporten om EURES-verksemda som Kommisjonen i medhald av artikkel 33 

i forordning (EU) 2016/589 skal leggje fram for Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomi- og sosialutvalet og 

Regionutvalet annakvart år, og det er difor naudsynt å undersøkje kva delar av arbeidsprogramma som kan gjerast 

tilgjengelege for dette føremålet. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Føremål 

I denne avgjerda er det fastsett kva ordningar som er naudsynte for å utveksle opplysningar innanfor EURES-nettverket om 

programplanlegging av verksemda til nettverket. 

For dette føremålet vert det i denne avgjerda fastsett kva mal dei nasjonale samordningskontora skal nytte når dei utarbeider dei 

nasjonale arbeidsprogramma sine i medhald av artikkel 31 nr. 2 i forordning (EU) 2016/589, og kva framgangsmåtar som skal 

nyttast til å utveksle opplysningar som er knytte til dei nasjonale arbeidsprogramma på unionsplan. 

Artikkel 2 

Organisering av programplanleggingssyklusen 

1. Kvart nasjonale samordningskontor skal årleg utarbeide eit nasjonalt arbeidsprogram for verksemda til EURES-nettverket 

i dei respektive medlemsstatane sine, i samsvar med malen i vedlegg I. 

2. Utkasta til nasjonale arbeidsprogram skal gjerast tilgjengelege for alle nasjonale samordningskontor, som vil få høve til å 

forhøyre seg om den planlagde verksemda og gjere framlegg om samarbeid og utveksling av opplysningar i samband med 

verksemda. 

3. Dei representantane for partane i arbeidslivet på unionsplan som deltek i samordningsgruppa, skal få høve til å uttale seg 

om utkasta til nasjonale arbeidsprogram. 

4. Etter at fristen for å uttale seg har gått ut, skal dei endelege nasjonale arbeidsprogramma gjerast tilgjengelege for alle 

nasjonale samordningskontor. 

5. Dei nasjonale arbeidsprogramma skal i størst mogleg grad nytte dei indikatorane og måla som gjeld for gjennomførings-

rettsaktene som skal vedtakast i medhald av artikkel 32 nr. 3 i forordning (EU) 2016/589.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU av 26. november 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 492/2011 med omsyn til arbeidsformidling og vidareføring av EURES (TEU L 328 av 28.11.2012, s. 21). 
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6. Dei nasjonale arbeidsprogramma kan nytte andre indikatorar i tillegg. 

7. Dei nasjonale samordningskontora skal årleg rapportere om gjennomføringa av dei nasjonale arbeidsprogramma og leggje 

fram resultata av den planlagde verksemda. 

Artikkel 3 

Rollene og ansvarsområda til dei nasjonale samordningskontora 

Dei nasjonale samordningskontora i dei respektive medlemsstatane skal ha ansvaret for å 

a) samle inn, analysere og dele dei opplysningane som er naudsynte i medhald av artikkel 30 i forordning (EU) 2016/589, med 

sikte på å førebu utkasta sine til nasjonalt arbeidsprogram, 

b) utarbeide dei nasjonale arbeidsprogramma sine ved hjelp av malen i vedlegg I, 

c) halde fristane som er fastsette i vedlegg II for innlevering av utkast til nasjonale arbeidsprogram, 

d) gjere utkastet sitt til nasjonalt arbeidsprogram tilgjengeleg for nettverket ved å nytte dei metodane som Det europeiske 

samordningskontoret har fastsett, 

e) delta i ei felles gjennomgåing av utkasta til nasjonale arbeidsprogram med sikte på å ferdigstille desse programma og auke 

det praktiske samarbeidet om yting av støttetenester til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar, 

f) ferdigstille dei nasjonale arbeidsprogramma etter den felles gjennomgåinga, 

g) ajourføre dei nasjonale arbeidsprogramma når det krevst og gjere ajourføringane tilgjengelege for nettverket ved å nytte dei 

metodane som Det europeiske samordningskontoret har fastsett, 

h) rapportere om gjennomføringa av verksemd som er fastsett i dei nasjonale arbeidsprogramma, innan dei fristane som er 

fastsette i vedlegg II. 

Artikkel 4 

Rollene og ansvarsområda til Det europeiske samordningskontoret 

Det europeiske samordningskontoret skal ha ansvaret for å støtte utvekslinga av opplysningar mellom medlemsstatane om dei 

nasjonale arbeidsprogramma og den felles gjennomgåinga, særleg ved å 

a) dele opplysningar som er relevante for artikkel 30 i forordning (EU) 2016/589 og er tilgjengelege på unionsplan, med dei 

nasjonale samordningskontora som støtte i førebuinga deira av utkast til nasjonale arbeidsprogram, 

b) utvikle og halde ved lag eit verktøy på ekstranettet til EURES-portalen som gjer malen som er nemnd i artikkel 7, 

tilgjengeleg for dei nasjonale samordningskontora, saman med andre tilhøyrande opplysningar om korleis malen skal fyllast 

ut og sendast inn, og gje dei nasjonale samordningskontora høve til å gjennomgå og uttale seg om kvarandre sine utkast til 

nasjonale arbeidsprogram, 

c) overvake etterlevinga av dei fristane som er fastsette i vedlegg II for oversending av utkast til nasjonale arbeidsprogram, og 

av den felles gjennomgåinga og rapporteringa om korleis dei nasjonale arbeidsprogramma er gjennomførte, 

d) syte for eventuelle andre verktøy og den opplæringa og støtta som trengst for å lette utvekslinga av opplysningar og den 

gjensidige læringa når det gjeld programplanleggingssyklusen, 

e) gjere relevante delar av programplanleggingssyklusen tilgjengelege for heile EURES-nettverket på eit særskilt område på 

ekstranettet til EURES-portalen, med sikte på å skape større klarleik og betre den gjensidige læringa, 

f) oppmuntre dei nasjonale samordningskontora til å syte for at artikkel 31 og 32 i forordning (EU) 2016/589 vert nytta på ein 

einsarta måte, 

g) jamleg melde frå til samordningsgruppa om korleis programplanleggingssyklusen fungerer, og om naudsynt gjere framlegg 

om endringar av malen og framgangsmåtane.  
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Artikkel 5 

Rollene og ansvarsområda til EURES-medlemmer og -partnarar 

EURES-medlemmer og -partnarar skal medverke til programplanleggingssyklusen for EURES ved å 

a) leggje fram opplysningar om kva økonomiske midlar og menneskelege ressursar dei har tilgjengeleg, og kva verksemd som 

skal inngå i det nasjonale arbeidsprogrammet, 

b) gjennomføre den relevante verksemda som inngår i det nasjonale arbeidsprogrammet, 

c) leggje fram opplysningar om gjennomføringa av verksemda deira som skal inngå i den nasjonale verksemdsrapporten. 

Artikkel 6 

Rollene og ansvarsområda til samordningsgruppa 

1. Samordningsgruppa skal overvake bruken av artikkel 31 i forordning (EU) 2016/589 nøye og vere eit forum for 

utveksling av synspunkt og beste praksis med sikte på å betre verkemåten til programplanleggingssyklusen for EURES. 

2. Ein gong i året skal samordningsgruppa gjennomgå bruken av denne avgjerda, og denne gjennomgåinga skal utgjere 

EURES-samordningsgruppa sitt bidrag til kommisjonsrapportane om verksemd og etterfølgjande vurderingar i samsvar med 

artikkel 33 og 35 i forordning (EU) 2016/589. 

3. Samordningsgruppa skal avgjere kva delar av dei nasjonale arbeidsprogramma og dei nasjonale verksemdsrapportane som 

er relevante for heile EURES-personalet, og som difor bør vere tilgjengelege på ekstranettet til EURES-portalen for å sikre at 

programplanleggingssyklusen for EURES vert gjennomført på ein føremålstenleg måte og at måla for EURES-nettverka vert 

nådde slik det er fastsett i artikkel 6 i forordning (EU) 2016/589. 

4. Samordningsgruppa skal avgjere kva opplysningar frå programplanleggingssyklusen som er relevante for og kan nyttast til 

å utarbeide rapportane om EURES-verksemd i samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) 2016/589. 

Artikkel 7 

Mal 

1. Dei nasjonale samordningskontora skal nytte ein elektronisk versjon av den malen som er oppført i vedlegg I når dei 

utarbeider dei nasjonale arbeidsprogramma sine. 

2. Dei nasjonale samordningskontora kan ta med all verksemd som dei finn føremålstenleg, i kvart avsnitt av malen som er 

oppført i vedlegg I. 

3. Dersom det er behov for å tilpasse eller endre det verktøyet som er nemnt i artikkel 4 bokstav b) eller annan tilhøyrande 

informasjon og dokumentasjon, skal Det europeiske samordningskontoret rådføre seg med samordningsgruppa før ein ny 

versjon vert vedteken, i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) 2016/589. 

Artikkel 8 

Framgangsmåte 

1. Dei nasjonale samordningskontora skal følgje den tidsplanen som er oppført i vedlegg II når dei utarbeider dei nasjonale 

arbeidsprogramma sine. 

2. Etter at dei nasjonale arbeidsprogramma er vedtekne, kan programma eller delar av dei gjerast tilgjengelege for EURES-

nettverket på ekstranettet til EURES-portalen. 
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Artikkel 9 

Ikraftsetjing 

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Utferda i Brussel 11. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

MAL SOM DEI NASJONALE SAMORDNINGSKONTORA SKAL NYTTE NÅR DEI UTARBEIDER DEI ÅRLEGE 

ARBEIDSPROGRAMMA SINE 

Den elektroniske versjonen av denne malen og alle konsoliderte versjonar som inneheld seinare endringar, er tilgjengelege for 

dei nasjonale samordningskontora på EURES-portalen. 

Verksemda som er nemnd nedanfor i dei ulike avsnitta av malen, er rettleiande og ikkje uttømmande. 

1. SAMANDRAG 

Dette avsnittet skal gje ei kortfatta oversikt over prioriteringane og den viktigaste verksemda i arbeidsprogrammet i 

referanseperioden. 

2. GENERELLE STØTTETENESTER 

2.1. Støttetenester for arbeidstakarar 

Dette avsnittet skal gje ei oversikt over verksemd til støtte for arbeidstakarane, til dømes 

— matching og arbeidsformidling (medrekna hjelp til å utarbeide jobbsøknader og CV-ar), 

— tilrettelegging av rekrutteringstilskipingar, 

— allmenne opplysningar og rettleiing, 

— spesifikke opplysningar og rettleiing (til dømes om arbeidsvilkår og levekår i ein mottakarstat), 

— andre tenester (dersom det er relevant). 

2.2. Støttetenester for arbeidsgjevarar 

Dette avsnittet skal gje ei oversikt over verksemd til støtte for arbeidsgjevarane, medrekna særleg støtte for små og 

mellomstore føretak, til dømes 

— matching og arbeidsformidling (medrekna hjelp til å utarbeide jobbkrav og utlyse ledige stillingar), 

— tilrettelegging av rekrutteringstilskipingar, 

— allmenne opplysningar og rettleiing, 

— opplysningar om særlege reglar for rekruttering frå ein annan medlemsstat, og om faktorar som kan lette slik 

rekruttering, 

— andre tenester (dersom det er relevant). 

3. SÆRLEGE STØTTETENESTER 

3.1. Støtte til lærling- og praktikantplassar 

3.2. Støttetenester i grenseregionar 

Dette avsnittet skal gje ei oversikt over verksemd til støtte for grensearbeidarar og arbeidsgjevarar på arbeidsmarknaden i 

grenseregionar, til dømes 

— matching og arbeidsformidling, 

— opplysningar som er relevante for den særlege situasjonen til grensearbeidarar og arbeidsgjevarar i grenseregionar, 

— utvikling av løysingar for eitt einskilt felles kontaktpunkt til støtte for grensearbeidarar og arbeidsgjevarar i 

grenseregionar, 

— andre tenester (dersom det er relevant).  
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3.3. Støtte etter rekruttering 

Dette avsnittet skal gje ei oversikt over verksemd som vert utført for å sikre betre integrering av mobile arbeidstakarar på 

ein ny arbeidsplass, til dømes 

— allmenne opplysningar / haldningsskapande tiltak for arbeidsgjevarar med omsyn til integrering av rekrutterte 

arbeidstakarar, 

— opplysningar om tilgjengelege opplæringstiltak som er relevante for integreringa av arbeidstakarar (til dømes 

språkopplæring), 

— andre tenester (dersom det er relevant). 

3.4. Anna verksemd og bidrag til andre program 

Dette avsnittet skal gje opplysningar om deltaking i særlege mobilitetsordningar for arbeidstakarar som får økonomisk 

støtte frå EU eller frå nasjonale kjelder, deltaking i tosidige eller fleirsidige prosjekt for mobilitet for arbeidstakarar, og 

anna verksemd som ikkje passar inn i dei kategoriane som er nemnde ovanfor. 

4. RESSURSAR OG STYRING 

4.1. Menneskelege ressursar 

Det estimerte samla talet på heiltidstilsette blant personale som arbeider innanfor EURES-nettverket (nasjonalt 

samordningskontor, EURES-medlemmer og -partnarar) 

4.2. Økonomiske ressursar 

Den estimerte tildelinga av ressursar som er tilgjengelege i euro for desse medlemsorganisasjonane, inndelt etter 

finansieringskjelder, det vil seie nasjonale midlar, EU-midlar (dersom det er relevant) og andre kjelder (dersom det er 

relevant). 

4.3. IT/infrastruktur 

IT-verktøya og -infrastrukturen som skal nyttast særskilt til EURES-verksemd, og tilgangen til andre verktøy som vert 

delte med EURES-medlemmer (til dømes den generelle infrastrukturen til offentlege arbeidsformidlingar) og EURES-

partnarar. 

4.4. Styring 

Dette avsnittet skal gje ei oversikt over verksemd til støtte for verkemåten til dei nasjonale nettverka, til dømes 

— haldningsskapande tiltak for dei nasjonale nettverka, 

— samverknad og samarbeid mellom dei nasjonale samordningskontora og EURES-medlemmer og -partnarar i dei 

nasjonale nettverka, 

— utvikling av nye og nyskapande tiltak retta mot tenesteyting, 

— samarbeid med andre interessepartar, til dømes partane i arbeidslivet, andre nettverk, tenesteytarar innanfor 

karriererådgjeving, handelskammer, styresmakter med ansvar for sosial tryggleik og skattlegging osv. 

4.5. Opplæring 

Dette avsnittet skal gje opplysningar om opplæring (medrekna førebuande opplæring) på nasjonalt, regionalt og lokalt 

plan, og eventuelt om anna læringsverksemd som fremjar utvikling av ferdigheiter og kunnskap innanfor nettverket. 

4.6. Kommunikasjon 

Dette avsnittet skal gje ei oversikt over dei særlege tiltaka som følgjer av dei nasjonale kommunikasjonsplanane og/eller 

av EURES-kommunikasjonsstrategien og eventuelt av anna viktig kommunikasjonsverksemd og andre viktige 

haldningsskapande tiltak som etter planen skal gjennomførast i referanseperioden, og som er relevante for dei 

støttetenestene som er oppførte i avsnitt 2 og 3 ovanfor. 

4.7. Overvaking og vurdering av verksemd 

Dette avsnittet skal gje ei oversikt over dei verktøya som skal nyttast til å måle resultata og verknadene av EURES-

verksemd på nasjonalt plan. 

 _____  
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VEDLEGG II 

TIDSPLAN FOR UTARBEIDING AV DET ÅRLEGE NASJONALE ARBEIDSPROGRAMMET 

1. FØREBUINGSFASE 

Dei nasjonale samordningskontora skal syte for at det vert samla inn opplysningar om under- og overskot av arbeidskraft på 

dei nasjonale og sektorspesifikke arbeidsmarknadene, og at desse opplysningane vert analyserte og delte, med særleg vekt 

på dei mest sårbare gruppene på arbeidsmarknaden og dei regionane som er hardast råka av arbeidsløyse, samstundes som 

det vert teke omsyn til opplysningar om mobilitetsstraumar og -mønster. 

2. UTARBEIDINGSFASE 

Dei nasjonale samordningskontora skal utarbeide ein første versjon av det nasjonale arbeidsprogrammet ved hjelp av dei 

opplysningane som er samla inn i førebuingsfasen, innan 31. oktober i år N – 1. Utkasta skal gjerast tilgjengelege på eit 

særskilt område på ekstranettet til EURES-portalen. 

3. FASE FOR FELLES GJENNOMGÅING 

Dei nasjonale samordningskontora skal i fellesskap gjennomgå utkastet til dei årlege arbeidsprogramma innan  

31. desember i år N – 1. 

4. VEDTAKINGSFASE 

Dei nasjonale samordningskontora skal ferdigstille dei nasjonale arbeidsprogramma, samstundes som dei tek omsyn til 

tilbakemeldingane som er mottekne i gjennomgåingsfasen, innan 31. januar i år N. 

5. GJENNOMFØRINGSFASE 

Dei årlege nasjonale arbeidsprogramma skal gjennomførast frå januar til desember i år N. 

6. RAPPORTERINGSFASE 

Dei nasjonale samordningskontora skal samle inn opplysningar om resultata og rapportere om gjennomføringa av det 

nasjonale arbeidsprogrammet innan 31. mars i år N + 1. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2017/1257 

av 11. juli 2017 

om dei tekniske standardane og formata som er naudsynte for å innføre eit einsarta system som gjer det mogleg 

å kople ledige stillingar saman med jobbsøknader og CV-ar på EURES-portalen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit europeisk nettverk for 

arbeidsformidlingar (EURES), tilgang til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, 

og om endring av forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013(1), særleg artikkel 17 nr. 8, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved forordning (EU) 2016/589 vert det mellom anna fastsett prinsipp og reglar for samarbeid mellom Kommisjonen og 

medlemsstatane om deling av relevante tilgjengelege data om ledige stillingar, jobbsøknader og CV-ar. 

2) I artikkel 17 i forordning (EU) 2016/589 er det fastsett at det skal innførast eit einsarta system for at ledige stillingar, 

jobbsøknader og CV-ar frå medlemsstatane skal kunne koplast saman på EURES-portalen. 

3) Det er naudsynt med felles standardar og format ved utveksling av data for å kunne innføre det einsarta systemet og 

sikre effektiv søking og matching av framlagde data. 

4) Desse standardane og formata bør i størst mogleg grad byggje på godt etablerte industristandardar eller offentlege 

standardar som vert nytta av dei offentlege arbeidsformidlingane og andre aktørar på arbeidsmarknaden, og bør 

vedtakast på grunnlag av føremålstenlege samråd med medlemsstatane. 

5) Det kan hende at standardane og formata etter kvart må tilpassast teknologiske eller funksjonelle endringar. Difor er det 

viktig å innføre ein styringsmodell som sikrar føremålstenlege samråd med og deltaking frå medlemsstatane, før 

standardane og formata vert vedtekne. 

6) For å lette arbeidet til dei nasjonale samordningskontora med å leggje til rette for ei samordna overføring av 

opplysningar til EURES-portalen, for å sikre at metoden for datautveksling fungerer, og for å sikre at opplysningane har 

god innhaldsmessig og teknisk kvalitet, er det naudsynt å identifisere og fastsetje nokre allmenne prinsipp for innføring 

og drift av systemet og kva roller og ansvarsområde dei involverte partane skal ha. 

7) Desse allmenne prinsippa bør gjere greie for og klargjere kva rettar og plikter både dataskaparane og datainnehavarane 

har, og korleis personvernet vert sikra i alle ledd i dataoverføringskjeda. 

8) I lys av måla for forordning (EU) 2016/589 er det viktig at EURES-medlemmer og -partnarar i størst mogleg grad og på 

ein open måte gjer tilgjengeleg opplysningar som dei har om flest mogleg av dei høvelege ledige stillingane, 

jobbsøknadene og CV-ane, slik at ledige stillingar, medrekna praktikant- og lærlingstillingar, vert kopla saman med 

jobbsøknader og CV-ar på EURES-portalen på ein mest mogleg effektiv måte. 

9) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda om handsaming av personopplysningar, bør gjennomførast i samsvar med 

unionsretten om vern av personopplysningar, særleg europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(2) og europaparlaments- 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 12.7.2017, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 52. 

(1) TEU L 107 av 22.4.2016, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (TEF L 281 av 23.11.1995, s. 31) og, frå og med 25. mai 2018, 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(TEU L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

2020/EØS/82/05 
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og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(1), med dei tilhøyrande nasjonale gjennomføringstiltaka. Det bør særleg leggjast vekt på 

samsvar med prinsippa om føremålsavgrensing, dataminimering, lagringsavgrensing, integritet og fortruleg handsaming. 

10) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå EURES-utvalet. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Føremål, verkeområde og definisjonar 

I denne avgjerda er det fastsett kva tekniske standardar og format som skal nyttast for at ledige stillingar, jobbsøknader og CV-

ar frå EURES-medlemmer og, der det er relevant, EURES-partnarar, skal kunne koplast saman på EURES-portalen gjennom eit 

einsarta system, og kva metodar og framgangsmåtar som skal nyttast for å kunne gå saman om ytterlegare tekniske og 

funksjonelle definisjonar. 

I denne avgjerda tyder 

a) «jobbsøknad» eitt eller fleire dokument som ein søkjar sender til ein arbeidsgjevar eller ei arbeidsformidlingsteneste som eit 

ledd i prosessen med å informere ein arbeidsgjevar om at søkjaren er tilgjengeleg og ønskjer tilsetjing på ein viss 

arbeidsplass eller i ei viss stilling, 

b) «CV» eit dokument som gjer greie for profilen til ein person i form av ei oversikt over yrkesrøynsle og 

utdanningsbakgrunn, saman med andre relevante opplysningar om kva denne personen har gjort og kva ferdigheiter, 

kompetanse, kvalifikasjonar og interesser han eller ho har, 

c) «arbeidssøkjarprofil» eit standardisert dataformat for formidling av CV-ane og jobbsøknadene til ein arbeidstakar slik det er 

gjort greie for i denne avgjerda, 

d) «dataskapar» den personen eller eininga som opphavleg oppretta det datasettet som er gjort tilgjengeleg på EURES-

portalen. Arbeidsgjevarar som har offentleggjort ei ledig stilling, og arbeidstakarar som har oppretta ein arbeidssøkjarprofil 

som skal offentleggjerast hjå ein EURES-medlem eller, der det er relevant, ein EURES-partnar, og som har gjeve det 

samtykket som krevst for at opplysningane skal kunne overførast til EURES-portalen, vert rekna som dataskaparar, 

e) «EURES-datainnehavar» den personen eller eininga som har dei rettane som krevst for å avgjere kven som skal ha tilgang 

til opplysningane. EURES-datainnehavaren kan vere dataskaparen eller andre som har fått fullmakt av dataskaparen og 

handlar på hans eller hennar vegner, 

f) «sluttbrukar» ein person eller ei eining som hentar ut og nyttar data om ledige stillingar og om arbeidssøkjarprofilar som er 

samla på EURES-portalen i samsvar med denne avgjerda, til å finne og søkje på ledige stillingar, eller til å finne og tilby 

arbeid til aktuelle kandidatar, 

g) «einsarta system» dei datadefinisjonane og funksjonsspesifikasjonane for dataoverføring og datahandsaming som er 

fastsette i denne avgjerda, og som gjer det mogleg med matching av ledige stillingar og CV-ar, 

h) «teknisk infrastruktur» kombinasjonen av maskinvare, programvare, nettverk og andre innretningar som trengst for å 

utvikle, teste, levere, overvake, styre eller støtte dei relevante IT-tenestene som er naudsynte for bruken av det einsarta 

systemet,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (TEF L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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i) «éin samordna kanal» den tenesta som er oppretta mellom tilknytingspunktet til EURES-portalen og tilknytingspunktet i ein 

medlemsstat, og som gjer det mogleg å overføre data frå dei nasjonale EURES-medlemmene og, der det er relevant, 

EURES-partnarane, til EURES-portalen i samsvar med det einsarta systemet og ved bruk av ein eigna teknisk infrastruktur. 

Artikkel 2 

Allmenne prinsipp for overføring og utveksling av data 

1. Kvar medlemsstat skal innføre og halde ved lag éin samordna kanal der dei nasjonale EURES-medlemmene deira og, der 

det er relevant, EURES-partnarane deira, overfører opplysningar om ledige stillingar og arbeidssøkjarprofilar til EURES-

portalen. 

2. Kvar medlemsstat skal difor innføre ein teknisk infrastruktur som er tilslutta EURES-portalen, der EURES-medlemmer 

og, der det er relevant, EURES-partnarar kan kople seg til og overføre data. 

3. Det europeiske samordningskontoret står for drifta av EURES-portalen og tilhøyrande IT-tenester for mottak og 

handsaming av data som vert overførte via infrastrukturen som er nemnd i nr. 1. 

4. Det europeiske samordningskontoret skal gjere opplysningane tilgjengelege for søking og matching både for sluttbrukarar 

direkte på EURES-portalen og via programgrensesnitta, slik at EURES-medlemmer og, der det er relevant, EURES-partnarar 

kan gjere opplysningane tilgjengelege for personalet sitt i dei respektive systema sine og for brukarar av jobbsøkingsportalane 

og -tenestene sine. 

5. Det skal gjerast greie for alle naudsynte definisjonar, standardar, spesifikasjonar og prosessar i dokument som skal 

godkjennast av dei nasjonale samordningskontora gjennom den styringsstrukturen som er fastsett i denne avgjerda, og dei skal 

gjerast tilgjengelege for alle partane som det gjeld, på eit særskilt område på ekstranettet til EURES-portalen. 

Artikkel 3 

Allmenne prinsipp for datainnhald og -kvalitet 

1. Data som vert overførte til EURES-portalen i samsvar med forordning (EU) 2016/589 og denne avgjerda, skal 

indekserast, lagrast og gjerast tilgjengelege på portalen berre til søking og matching, og berre i det tidsrommet som 

dataskaparen eller EURES-datainnehavaren av dei einskilde opplysningane har fastsett at dei skal vere gyldige. Data som er 

anonymiserte, kan lagrast og frigjevast til forsking og statistiske føremål, òg til tredjemann, og sjølv etter at dei ikkje lenger er 

gyldige. 

2. Overføringa av data til EURES-portalen skal ikkje påverke dei rettane som dataskaparane eller EURES-datainnehavarane 

har, i samsvar med dei lovene, forskriftene og avtalene som gjeld gjennom heile overføringskjeda, frå dataskaparen og fram til 

EURES-portalen. 

3. Personopplysningar som vert overførte til og lagra på EURES-portalen, kan berre frigjevast dersom dataskaparen har 

gjeve samtykke til det. Slike opplysningar skal berre frigjevast til EURES-medlemmer og -partnarar eller til sluttbrukarar som 

har registrert seg på EURES-portalen eller hjå ein EURES-medlem eller -partnar som dei har gjeve datatilgang til via 

programgrensesnittet som er nemnt i artikkel 2 nr. 4, så framt desse sluttbrukarane har godkjent vilkår som fullt ut er i samsvar 

med det samtykket som dataskaparane har gjeve og med avtalene som dei har inngått. 

4. Arbeidsgjevarar kan underforstått eller uttrykkjeleg overdra eller gje avkall på rettar til opplysningar om ei ledig stilling, 

med unntak av eventuelle personopplysningar. Ein arbeidstakar skal framleis ha rettane til personopplysningane sine, og skal til 

kvar tid kunne trekkje tilbake samtykket om å offentleggjere opplysningane og kan slette, endre eller på annan måte handsame 

delar av eller alle data som er overførte til EURES-portalen. Dette gjeld òg for arbeidsgjevarar med omsyn til 

personopplysningar som er knytte til ei ledig stilling. 

5. Dei nasjonale samordningskontora og EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-partnarane har ansvaret for å 

sikre at alle data som vert overførte via dei til EURES-portalen, er i samsvar med forordning (EU) 2016/589, denne avgjerda og 

eventuelle andre gjeldande lover og forskrifter, særleg når det gjeld vern av personopplysningar, at dataskaparar eller   
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EURES-datainnehavarar får informasjon om korleis slike data vert nytta og handsama, og at alle naudsynte samtykke og løyve 

er innhenta. Opphavet til og eventuelle endringar av data, og samtykket som er gjeve, skal kunne sporast gjennom heile 

overføringskjeda, frå dataskaparen og fram til EURES-portalen. 

6. Det europeiske samordningskontoret skal vere «handsamingsansvarleg» slik det er fastsett i forordning (EF) nr. 45/2001, 

for personopplysningar som vert lagra på EURES-portalen. I medhald av den nemnde forordninga skal dette kontoret ha 

ansvaret for handsaming av personopplysningar, medrekna anonymiseringsprosessen som er nemnd i nr. 1, og for dei tekniske 

og organisatoriske tiltaka som krevst for å sikre tilstrekkeleg tryggleik, fortruleg handsaming og integritet for dei aktuelle 

opplysningane. 

7. Samordningsgruppa skal utarbeide og gå saman om felles minstekrav til fråsegner om vern av personopplysningar og til 

vilkåra som Det europeiske samordningskontoret, dei nasjonale samordningskontora, EURES-medlemmene og, der det er 

relevant, EURES-partnarane skal nytte for å etterleve krava i forordning (EU) 2016/589 med omsyn til informert samtykke frå 

dataskaparar eller EURES-datainnehavarar si side, og for å sikre einsarta vilkår for tilgang til opplysningane. 

Artikkel 4 

Rollene og ansvarsområda til dei nasjonale samordningskontora 

Dei nasjonale samordningskontora skal ha ansvaret for å leggje til rette for ei samordna og sikker overføring av opplysningar 

om ledige stillingar og arbeidssøkjarprofilar til EURES-portalen i dei respektive medlemsstatane sine, særleg ved å 

a) overvake innføringa og vedlikehaldet av den tekniske infrastrukturen som trengst for å sikre at relevante data frå EURES-

medlemmer og, der det er relevant, EURES-partnarar skal kunne overførast til EURES-portalen via éin samordna kanal, 

b) tillate at alle EURES-medlemmer og, der det er relevant, EURES-partnarar kan kople seg til og overføre data via denne eine 

samordna kanalen, 

c) sikre jamleg overvaking av tilkoplingane til EURES-portalen og av dei deltakande EURES-medlemmene og -partnarane, og 

snøgt å kunne løyse eventuelle tekniske problem eller andre vanskar som måtte oppstå med tilkoplinga eller 

dataoverføringa, 

d) syte for at all verksemd i samband med utveksling og overføring av data vert utført i fullt samsvar med forordning (EU) 

2016/589 og dei allmenne prinsippa som er fastsette i denne avgjerda, og gripe inn dersom dette ikkje er tilfelle, 

e) sikre at alle data som vert overførte, oppfyller krava i avtalte format og standardar slik det er fastsett i forordning 

(EU) 2016/589 og i denne avgjerda, 

f) syte for at det finst rutinar som sikrar at dataskaparane er fullt ut orienterte om og klar over korleis opplysningane deira vil 

verte nytta og handsama, 

g) syte for og jamleg ajourføre opplysningar om kva tiltak og system som er innførte for å sikre kvalitet, tryggleik, integritet, 

fortruleg datahandsaming og sporing av data, medrekna vern av personopplysningar, 

h) ta del i informasjonsutveksling og samarbeid slik det er fastsett i artikkel 9 nr. 5 i forordning (EU) 2016/589, 

i) informere Det europeiske samordningskontoret om retningslinjene for å utelate ledige stillingar eller kategoriar av ledige 

stillingar i medhald av artikkel 17 i forordning (EU) 2016/589, 

j) melde frå om utpeikinga av eit felles kontaktpunkt slik det er nemnt i artikkel 9.  
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Artikkel 5 

Rollene og ansvarsområda til Det europeiske samordningskontoret 

Det europeiske samordningskontoret har ansvaret for å støtte EURES-nettverket med å utføre oppgåver i samband med ei 

samordna overføring av opplysningar om ledige stillingar og arbeidssøkjarprofilar til EURES-portalen, særleg ved å 

a) innføre og halde ved lag den tekniske infrastrukturen som trengst for å kunne ta imot data frå medlemsstatane gjennom éin 

samordna kanal, 

b) stå for drift og vidareutvikling av EURES-portalen og tilhøyrande IT-system for å kunne tilby søkje- og matchingtenester til 

EURES-nettverket og sluttbrukarane gjennom sjølvhjelpsfunksjonen i EURES-portalen, 

c) innføre og halde ved lag den tekniske infrastrukturen som trengst for at EURES-medlemmer og, der det er relevant, 

EURES-partnarar skal få tilgang til ledige stillingar og arbeidssøkjarprofilar på EURES-portalen, slik at dei vert 

tilgjengelege og søkbare for personalet deira og brukarane av jobbsøkingsportalane deira, 

d) syte for at all verksemd i samband med utveksling og overføring av data vert utført i fullt samsvar med forordning (EU) 

2016/589 og dei allmenne prinsippa som er fastsette i denne avgjerda, og gripe inn dersom dette ikkje er tilfelle, 

e) syte for og jamleg ajourføre informasjon om kva tiltak og system som er innførte for å sikre kvalitet, tryggleik, integritet, 

fortruleg datahandsaming og sporing av data, medrekna vern av personopplysningar, 

f) tilby eit særskilt område på ekstranettet til EURES-portalen, saman med andre verktøy og annan støtte som er naudsynt for 

at dei nasjonale samordningskontora og EURES-medlemmene og -partnarane skal kunne utveksle opplysningar og handtere 

klager på ein effektiv måte, slik det er fastsett i forordninga og i denne avgjerda, 

g) utarbeide, ajourføre og stille til rådvelde på ekstranettet til EURES-portalen all teknisk og annan dokumentasjon som er 

naudsynt for at dataoverføringa og -utvekslinga skal fungere, særleg dei dokumenta som er fastsette i artikkel 8. 

Artikkel 6 

Rollene og ansvarsområda til EURES-medlemmene og -partnarane 

1. Alle EURES-medlemmer og dei EURES-partnarane som har plikta seg til å utføre dei oppgåvene som medverkar til det 

samla talet på ledige stillingar og/eller arbeidssøkjarprofilar, skal, via den tekniske infrastrukturen som er innført i samsvar med 

denne avgjerda, ta del i ei samordna og sikker overføring av opplysningar om ledige stillingar og arbeidssøkjarprofilar til 

EURES-portalen, i medhald av artikkel 12 nr. 3 og artikkel 17 nr. 1 i forordning (EU) 2016/589, særleg ved å 

a) innføre den tekniske infrastrukturen som trengst for å kunne kople seg til éin samordna kanal i dei respektive statane, 

b) jamleg overvake tilkoplingane og snøgt å kunne løyse eventuelle tekniske problem eller andre vanskar som måtte oppstå 

med tilkoplinga eller dataoverføringa, 

c) syte for at all verksemd i samband med utveksling og overføring av data vert utført i fullt samsvar med forordning (EU) 

2016/589 og dei allmenne prinsippa som er fastsette i denne avgjerda, og gripe inn dersom dette ikkje er tilfelle, 

d) sikre at alle data som vert overførte, oppfyller krava i avtalte format og standardar slik det er fastsett i forordning 

(EU) 2016/589 og i denne avgjerda, 

e) syte for at dataskaparane er fullt ut orienterte om og klar over korleis opplysningane deira vil verte nytta og handsama, 

f) syte for og jamleg ajourføre opplysningar om kva tiltak og system som er innførte for å sikre kvalitet, tryggleik, integritet, 

fortruleg datahandsaming og sporing av data, medrekna vern av personopplysningar, 

g) informere det nasjonale samordningskontoret på ein klar og open måte om bruken av retningslinjene for å utelate alle 

offentleggjorde ledige stillingar frå overføringa i medhald av artikkel 17 i forordning (EU) 2016/589,  



8.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 82/49 

 

 

h) stille til rådvelde ein servicekontakt for å lette samordningsarbeidet til det nasjonale samordningskontoret på nasjonalt plan. 

Servicekontakttenesta kan utførast av ein hjelpesentral eller ei liknande teneste. 

2. EURES-medlemmene og -partnarane kan kople systema sine til og gjere bruk av den tekniske infrastrukturen som Det 

europeiske samordningskontoret tilbyr for dette føremålet, for å sikre at personalet deira som arbeider med EURES-nettverket, 

og sluttbrukarar av jobbsøkingsportalane som personalet tek hand om, lett får tilgang til og kan søkje i og kople ledige stillingar 

saman med arbeidssøkjarprofilar som er tilgjengelege på EURES-portalen. 

Artikkel 7 

Rollene og ansvarsområda til samordningsgruppa 

1. Samordningsgruppa skal syte for at det einsarta systemet verkar på ein tilfredsstillande måte og leggje til rette for ei 

samordna og sikker overføring av opplysningar om ledige stillingar og arbeidssøkjarprofilar til EURES-portalen, og jamleg 

medverke til å betre systemet. Samordningsgruppa skal overvake verksemda nøye og vere eit forum for utveksling av synspunkt 

og beste praksis med sikte på å betre verkemåten til det einsarta systemet. 

2. Ein gong i året skal samordningsgruppa gjennomgå bruken av denne avgjerda, og denne gjennomgåinga skal utgjere 

medlemsstatane sitt bidrag til kommisjonsrapportane om verksemd og etterfølgjande vurderingar i samsvar med artikkel 33 og 

35 i forordning (EU) 2016/589. 

3. Vedtakinga av og eventuelle endringar av spesifikasjonane for éin samordna EURES-kanal, slik det er nemnt i artikkel 8, 

skal godkjennast av samordningsgruppa i samsvar med den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 9, før dei kan nyttast. 

4. Samordningsgruppa kan oppnemne særlege ekspertgrupper for å få støtte, hjelp og rådgjeving til å utføre oppgåvene sine. 

Artikkel 8 

Tekniske og funksjonelle definisjonar og spesifikasjonar for utveksling av data 

1. I samsvar med framgangsmåtane i artikkel 9 skal Det europeiske samordningskontoret vedta «spesifikasjonar for éin 

samordna EURES-kanal», som skal omfatte følgjande: 

a) «Spesifikasjonen for EURES-formata og -standardane», som gjer greie for kva dataformat, datadefinisjonar og standardar 

som skal nyttast og kva valideringsreglar som må etterlevast ved overføring av ei ledig stilling eller ein arbeidssøkjarprofil 

til EURES-portalen gjennom det einsarta systemet. 

b) «Funksjonsspesifikasjonane for utveksling av EURES-meldingar», som gjer greie for den tekniske infrastrukturen som må 

vere stilt til rådvelde, og spesifikasjonane for utvekslinga som må gjennomførast for å sikre datautvekslinga. 

c) «Handbok for EURES-samverknadsprosessar», som gjer greie for prosessar, handlingar og tiltak som er knytte til drifta av 

éin samordna kanal, handsaming av endringar og kvalitetstrygging, tryggleik, sporing og datavern, medrekna vern av 

personopplysningar. 

2. «Spesifikasjonane for éin samordna EURES-kanal» og eventuelle oppdateringar eller endringar av desse skal gjerast 

tilgjengelege for EURES-nettverket på eit særleg område på ekstranettet til EURES-portalen. 

Artikkel 9 

Styring 

1. Alle medlemsstatane skal, gjennom dei nasjonale samordningskontora sine, peike ut eit felles kontaktpunkt og gje Det 

europeiske samordningskontoret nærmare opplysningar om kontaktpunktet, som alle førespurnader, spørsmål og meldingar om 

gjennomføringa av føresegnene om IT-tenester i samsvar med forordning (EU) 2016/589 og bruken av denne avgjerda, kan  

rettast til. 
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2. For at det einsarta systemet for utveksling av data, EURES-portalen og dei tilhøyrande IT-tenestene skal fungere på ein 

tilfredsstillande måte, skal Det europeiske samordningskontoret jamleg arrangere møte med og sikre effektiv kommunikasjon 

mellom dei einskilde kontaktpunkta som er nemnde i nr. 1. Samordningsgruppa kan gje gruppa av einskilde kontaktpunkt 

fullmakt til å førebu samråd, eller kontaktpunkta kan oppmodast til å gje råd og rettleiing om tekniske og IT-relaterte spørsmål i 

medhald av forordning (EU) 2016/589. 

3. Før Det europeiske samordningskontoret vedtek og gjer eventuelle endringar i «spesifikasjonane for éin samordna 

EURES-kanal», skal det haldast eit formelt samråd med samordningsgruppa, i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) 

2016/589. Før slike samråd skal det, når det er relevant, haldast samråd på teknisk nivå i EURES-nettverket og med andre 

relevante nasjonale og internasjonale sakkunnige, til dømes organ som arbeider med utvikling av format og standardar. 

Artikkel 10 

Ikraftsetjing 

1. Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

2. Det europeiske samordningskontoret skal innan 1. desember 2017 offentleggjere den første versjonen av 

«spesifikasjonane for éin samordna EURES-kanal» og alle andre relevante lister og retningslinjer på ekstranettet til EURES-

portalen. 

Utferda i Brussel 11. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2018/170 

av 2. februar 2018 

om einsarta detaljerte spesifikasjonar for datainnsamling og -analyse med sikte på overvaking og vurdering av 

verkemåten til EURES-nettverket(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit europeisk nettverk for 

arbeidsformidlingar (EURES), tilgang til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, 

og om endring av forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013(1), særleg artikkel 32 nr. 3, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I artikkel 32 nr. 1 i forordning (EU) 2016/589 er det fastsett krav til medlemsstatane om å innføre framgangsmåtar for å 

samle inn data om EURES-verksemd som vert gjennomført på nasjonalt plan. 

2) For at resultata og verksemda til EURES-nettverket skal kunne målast på ein nøyaktig og konsekvent måte må det 

innførast ei felles ramme for omgrep og framgangsmåtar, og det må definerast indikatorar for og krav til kva data som 

minst skal samlast inn. 

3) Ei slik ramme for omgrep og framgangsmåtar bør vere til hjelp til å vurdere framgangen som vert gjord for å nå måla for 

EURES-nettverket i medhald av forordning (EU) 2016/589. 

4) For å kunne måle resultata til EURES-nettverket på ein utførleg måte og vurdere verkemåten til nettverket best mogleg 

bør ytterlegare to dimensjonar inngå i ramma i tillegg til dei tre dimensjonane for støttetenester til arbeidstakarar og 

arbeidsgjevarar som er nemnde i artikkel 32 nr. 1 i forordning (EU) 2016/589, nemleg informasjon og rettleiing, 

sysselsetjingsresultat og nøgde brukarar. Dei to tilleggsdimensjonane ved EURES-verksemda er tverrgåande støtte, til 

dømes opplæring, og kommunikasjon, samarbeid og oppsøkjande verksemd, til dømes rekrutteringstilskipingar og tiltak 

for å sikre open informasjon om arbeidsmarknaden. Ved å ta med desse to tilleggsdimensjonane i systemet for måling 

av EURES-resultat kan dei ulike krava til opplysningar som er fastsette i forordning (EU) 2016/589, oppfyllast, og 

systemet for måling av EURES-resultat vert kompatibelt med andre rapporteringssystem som er fastsette i den nemnde 

forordninga. Dette vil gje ei best mogleg utnytting av dei potensielle føremonene ved EURES-nettverket, samstundes 

som medlemsstatane vil få redusert rapporteringsbyrda si. 

5) For å lette arbeidet med datainnsamling og -analyse og unngå dobbeltarbeid bør ramma byggje vidare på eksisterande 

praksis i medlemsstatane, særleg praksisen innanfor dei offentlege arbeidsformidlingane. 

6) Ramma må vere fleksibel nok til at alternative datakjelder eller innsamlingsmetodar kan nyttast i tilfelle der dei direkte 

resultata frå særskilde former for verksemd, til dømes rekruttering og arbeidsformidling, kan vere vanskelege å måle på 

ein direkte måte. 

7) All eventuell samverknad med ordningane og framgangsmåtane for årleg planlegging, overvaking og vurdering av 

verksemda til EURES-nettverket i samsvar med artikkel 31 i forordning (EU) 2016/589, bør utnyttast, særleg ved at det 

vert teke omsyn til analysen av resultatmålinga i seinare nasjonale arbeidsprogram. 

8) Ramma bør gje høve til effektiv forvalting av EURES-verksemda på nasjonalt plan og på unionsplan og medverke til å 

vurdere når det er behov for strategiske endringar eller driftsendringar. Ho bør fremje utviklinga av ein 

resultatmålingskultur innanfor EURES-nettverket, der resultatorientering, kostnadseffektivitet og ansvarleg utgiftsføring 

er viktige faktorar.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 3.2.2018, s. 104, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 52. 

(1) TEU L 107 av 22.4.2016, s. 1. 

2020/EØS/82/06 
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9) Ramma bør tene som ei ordning for å samle inn kvantitative og kvalitative data som kan jamførast, med sikte på å måle 

dei formene for EURES-verksemd som er omfatta, men all analyse og tolking må gjerast med aktsemd og på grunnlag 

av nasjonale tilhøve, til dømes arbeidsmarknadssituasjonen, organisasjonsstrukturen og den overordna strategien for 

mobilitet. Difor bør medlemsstatane ha ansvaret for analysen på nasjonalt plan. 

10) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå EURES-utvalet. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Føremål, verkeområde og definisjonar 

1. Ved denne avgjerda vert det innført einsarta detaljerte spesifikasjonar for datainnsamling og -analyse for å kunne 

overvake og vurdere verkemåten til EURES-nettverket med eit system for måling av EURES-resultat, ved å definere 

resultatdimensjonar som skal målast, resultatindikatorar, moglege datakjelder og framgangsmåtar for datainnsamling og  

-analyse. 

2. Systemet for måling av EURES-resultat skal mellom anna nyttast til 

a) innsamling, deling og felles analyse av dei opplysningane som er nemnde i artikkel 30 i forordning (EU) 2016/589, 

b) vurdering av ressurstildelingar og prioriteringar i samband med programplanlegginga av EURES-verksemd som er nemnd i 

artikkel 31 i forordning (EU) 2016/589, 

c) vurdering av forretningsmodellar og organisering av EURES-nettverket og andre viktige punkt i verksemdsrapportane til 

EU-institusjonane og i den etterfølgjande vurderingsrapporten, slik det er nemnt i høvesvis artikkel 33 og 35 i forordning 

(EU) 2016/589. 

3. I denne avgjerda tyder 

a) «resultatdimensjonar» dei følgjande områda av EURES-verksemd som skal målast ved hjelp av indikatorar: 

1) Informasjon og rettleiing. 

2) Sysselsetjingsresultat. 

3) Nøgde brukarar. 

4) Kommunikasjon, samarbeid og oppsøkjande verksemd. 

5) Tverrgåande støtte. 

b) «resultatindikatorar» dei følgjande indikatorane som er knytte direkte til EURES-verksemd og samarbeid i nettverket: 

1) «grunnleggjande indikatorar», som er knytte til EURES-verksemda som dei einskilde medlemsstatane utfører med 

omsyn til støttetenester til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar, i samsvar med artikkel 32 nr. 1 i forordning (EU) 

2016/589, 

2) «nettverksindikatorar», som er knytte til den generelle verksemda til EURES-nettverket, medrekna data som krevst i 

medhald av andre føresegner i forordning (EU) 2016/589, og data som vert samla inn av Det europeiske 

samordningskontoret, 

c) «situasjonsavhengige indikatorar» indikatorar som er knytte til arbeidsmarknaden, sysselsetjingspolitikken og 

organisasjonsstrukturen i EURES, og som kan stamme frå andre kjelder enn dei som EURES rår over, 

d) «kontakt» all samhandling mellom personalet til EURES-medlemmer og -partnarar og ein brukar (arbeidstakar eller 

arbeidsgjevar) som gjeld arbeidskraftmobilitet innanfor EU, 

e) «tilskiping» alle planlagde hendingar som vert arrangerte av eller har deltaking frå EURES-medlemmer eller -partnarar med 

sikte på å informere om arbeidskraftmobilitet innanfor EU eller å leggje til rette for rekruttering og arbeidsformidling, til 

dømes jobbmesser, konferansar og informasjonsmøte,  
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f) «formidla jobbar» resultatet av prosessen med å fylle ei ledig stilling, slik det er definert i artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) 

2016/589, medrekna tilgang til lærling- og praktikantplassar, 

g) «jobbsøknad» eitt eller fleire dokument som ein søkjar sender til ein arbeidsgjevar eller ei arbeidsformidlingsteneste som eit 

ledd i prosessen med å informere ein arbeidsgjevar om at søkjaren er tilgjengeleg og ønskjer tilsetjing på ein viss 

arbeidsplass eller i ei viss stilling. 

Artikkel 2 

Allmenne prinsipp 

1. Kvar medlemsstat skal innføre ei ordning for å samle inn data som er fastsette i denne avgjerda, frå dei respektive 

nasjonale EURES-medlemmene og -partnarane og frå alle andre kjelder som kan skaffe til vegar naudsynte data. 

2. Data som er samla inn og verifiserte, skal overførast til Det europeiske samordningskontoret ved hjelp av ein felles mal og 

i samsvar med framgangsmåtane i artikkel 7. 

3. Dersom det er føremålstenleg i dei tilfella der data ikkje er lett tilgjengelege, skal medlemsstatane syte for at alternative 

datakjelder eller innsamlingsmetodar vert nytta og gjorde tilbørleg greie for. 

4. Medlemsstatane skal gjere sitt beste for å samarbeide med kvarandre og Kommisjonen for å sikre best mogleg kvalitet på 

inndata, og skal opplyse om eventuelle dobbeltteljingar, særleg når dei legg fram og analyserer data. 

5. Etter datainnsamlinga innanfor ramma av systemet for måling av EURES-resultat, skal det utførast ein årleg dataanalyse 

av resultata på nasjonalt plan i nært samband med den årlege programplanleggingssyklusen for EURES-verksemd på nasjonalt 

plan, slik det er fastsett i artikkel 31 i forordning (EU) 2016/589. Systemet for måling av EURES-resultat skal nyttast til å 

fastsetje resultata av den verksemda som vart planlagd og utført i det føregåande kalenderåret, og som skal analyserast og 

nyttast når det skal utarbeidast nye nasjonale arbeidsprogram for det neste kalenderåret. 

6. Dataanalysen som er nemnd i nr. 5, skal støtte framlegginga av innsamla data ved å gjere greie for dei vilkåra som ligg til 

grunn for resultata, eventuelle avgrensingar i metoden for datainnsamlinga og eventuelle avgrensingar med omsyn kor godt 

eigna dei er til å måle den verksemda som faktisk er utført. Kvar medlemsstat skal ha ansvaret for sin eigen dataanalyse og syte 

for at data vert forståtte og lagde fram i ein relevant nasjonal samanheng. 

7. Dataanalysen som er nemnd i nr. 5, skal medverke til ei betre forståing av kva data og resultat som er oppnådde i den 

aktuelle nasjonale samanhengen. Dataanalysen skal dessutan medverke til å identifisere sterke og svake sider ved EURES-

verksemda over tid i den aktuelle medlemsstaten, og dermed vere til støtte for overvaking, vurdering og eventuelt 

avgjerdstaking som gjeld strategiske endringar og driftsendringar på nasjonalt plan. 

8. Kommisjonen skal støtte analyseprosessen til dei einskilde medlemsstatane ved å utarbeide nasjonale data, leggje fram 

aggregerte EU-data, dele data i EURES-nettverket, spreie data i samsvar med artikkel 8 og rette merksemd mot samverknad og 

spørsmål av felles interesse. 

Artikkel 3 

Rollene og ansvarsområda til dei nasjonale samordningskontora 

Dei nasjonale samordningskontora i dei respektive medlemsstatane skal ha ansvaret for å 

a) samle inn data frå EURES-medlemmer og -partnarar, og eventuelt frå andre kjelder, 

b) sikre at data frå EURES-medlemmene og -partnarane er einsarta og oppfyller dei kvalitetsstandardane som det nasjonale 

samordningskontoret og EURES-medlemmene og -partnarane som det gjeld, er vortne samde om, 

c) sende over data som er samla inn og verifiserte, til Det europeiske samordningskontoret i samsvar med artikkel 7, ved hjelp 

av dei indikatorane som er nemnde i artikkel 9, 

d) utføre analysen av indikatorane på nasjonalt plan, 

e) gjere alle naudsynte og høvelege tiltak på grunnlag av analyseresultatet.  
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Artikkel 4 

Rollene og ansvarsområda til Det europeiske samordningskontoret 

1. Det europeiske samordningskontoret skal ha ansvaret for å støtte innsamlinga og analysen av dataindikatorar, særleg ved å 

a) opprette og halde ved lag eit særskilt område på ekstranettet til EURES-portalen for å gjere følgjande tilgjengeleg for dei 

nasjonale samordningskontora: 

i) Den elektroniske versjonen av lista over indikatorar og dei moglege datakjeldene som er nemnde i artikkel 9. 

ii) Den malen for overføring av data som er nemnd i artikkel 2 nr. 2, og andre tilhøyrande opplysningar om utfylling og 

innsending av malen. 

iii) Dei verktøya, den dokumentasjonen og dei retningslinjene som er naudsynte for å utveksle og analysere data. 

b) medverke til at medlemsstatane nyttar artikkel 31 og 32 i forordning (EU) 2016/589 på ein einsarta måte, 

c) leggje til rette for utveksling av beste praksis, 

d) identifisere samverknad og område for felles tiltak, 

e) utarbeide nasjonale data med sikte på å leggje fram aggregerte EU-data, 

f) leggje fram indikatorar og opplysningar om straumar og mønster i arbeidskraftmobiliteten på europeisk plan i samsvar med 

artikkel 29 i forordning (EU) 2016/589. 

2. Det europeiske samordningskontoret skal dele resultata frå systemet for måling av EURES-resultat i EURES-nettverket og 

spreie desse opplysningane i samsvar med artikkel 8. 

Artikkel 5 

Rollene og ansvarsområda til EURES-medlemmer og -partnarar 

EURES-medlemmer og -partnarar skal medverke til systemet for måling av EURES-resultat ved å leggje fram verifiserte data 

om verksemda si innanfor ramma av dei relevante resultatdimensjonane og med dei indikatorane og intervalla som er fastsette 

av det ansvarlege nasjonale samordningskontoret. 

Artikkel 6 

Rollene og ansvarsområda til samordningsgruppa 

1. Samordningsgruppa skal overvake gjennomføringa av artikkel 32 i forordning (EU) 2016/589 nøye og vere eit forum for 

utveksling av synspunkt og beste praksis med sikte på å betre verkemåten til systemet for måling av EURES-resultat. 

2. Ein gong i året skal samordningsgruppa gjennomgå bruken av denne avgjerda. Denne gjennomgåinga skal utgjere 

samordningsgruppa sitt bidrag til kommisjonsrapportane om verksemd og etterfølgjande vurderingar i samsvar med artikkel 33 

og 35 i forordning (EU) 2016/589. 

3. Eventuelle endringar av listene, malane, verktøya, dokumentasjonen og retningslinjene som er nemnde i artikkel 4 nr. 1 

bokstav a), skal avtalast med samordningsgruppa før dei kan gjennomførast. 

4. Samordningsgruppa skal avgjere korleis resultata av systemet for måling av EURES-resultat skal spreiast. 

Artikkel 7 

Framgangsmåtar 

1. Dersom det ikkje er oppført noko anna i lista over indikatorar, som er nemnd i artikkel 9, skal dei nasjonale 

samordningskontora to gongar i året sende over data som er samla inn i samsvar med denne avgjerda, til Det europeiske 

samordningskontoret. Data for tidsrommet januar til juni skal sendast inn i august, og data for tidsrommet frå juli til desember i 

det føregåande kalenderåret skal sendast inn i februar. 
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2. Dataanalysen skal utførast årleg i dei tre første månadene i året etter det året datainnsamlinga fann stad. Resultata av 

analysen skal leggjast fram i samband med rapporteringa om gjennomføringa av den verksemda som er fastsett i det nasjonale 

arbeidsprogrammet, slik det er nemnt i artikkel 3 i Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1256(1). 

Artikkel 8 

Deling og spreiing av opplysningar 

1. Innsamla data og analysane av dei skal gjerast tilgjengelege for dei nasjonale samordningskontora og EURES-

medlemmene og -partnarane på eit særskilt område på ekstranettet til EURES-portalen. 

2. Det europeiske samordningskontoret skal nytte relevante data frå systemet for måling av EURES-resultat som eit bidrag 

frå EURES til kommisjonsrapportane om verkemåten til den indre marknaden. 

3. Eventuelle andre former for spreiing skal skje i medhald av den spreiingsstrategien som samordningsgruppa har vedteke. 

Artikkel 9 

Liste over indikatorar 

Dei nasjonale samordningskontora skal samle inn, analysere og sende over data til Det europeiske samordningskontoret i 

samsvar med den lista over indikatorar og dei moglege datakjeldene som er oppførte i vedlegget. 

Artikkel 10 

Ikraftsetjing 

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Plikta til å leggje fram data i samsvar med denne avgjerda tek til å gjelde frå og med referanseåret 2018. 

Utferda i Brussel 2. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1256 av 11. juli 2017 om malar og framgangsmåtar for utveksling av opplysningar på 

unionsplan om dei nasjonale arbeidsprogramma til EURES-nettverket (TEU L 179 av 12.7.2017, s. 24). 
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VEDLEGG 

LISTE OVER INDIKATORAR SOM SKAL NYTTAST VED LEVERING AV DATA TIL SYSTEMET FOR  

MÅLING AV EURES-RESULTAT 

Den elektroniske versjonen av denne lista og eventuelle konsoliderte utgåver som inneheld seinare endringar, er tilgjengelege 

for dei nasjonale samordningskontora på ekstranettet til EURES-portalen. 

I. Grunnleggjande indikatorar 

1. Mottekne og handsama jobbsøknader 

— Måling: Talet på jobbsøknader frå innanlandske arbeidstakarar og frå arbeidstakarar i andre statar, eventuelt inndelte 

etter kjønn. 

Denne indikatoren måler talet på jobbsøknader som er mottekne og handsama av personalet til EURES-medlemmer 

og -partnarar med sikte på å fremje matching og arbeidsformidling for arbeidstakarar innanfor EU. 

— Moglege datakjelder: EURES-medlemmer og -partnarar, undersøkingar, andre administrative data om verksemd, 

andre administrative eller statistiske data. 

— Resultatdimensjon: Sysselsetjingsresultat. 

— Datainnsamlingsperiode: Kvart halvår. 

2. Mottekne og handsama opplysningar om ledige stillingar 

— Måling: Talet på ledige stillingar frå innanlandske arbeidsgjevarar og frå arbeidsgjevarar i andre statar. 

Denne indikatoren måler talet på ledige stillingar som er mottekne og handsama av personalet til EURES-medlemmer 

og -partnarar med sikte på å fremje matching og arbeidsformidling for arbeidsgjevarar innanfor EU. 

— Moglege datakjelder: EURES-medlemmer og -partnarar, undersøkingar, andre administrative data om verksemd, 

andre administrative eller statistiske data. 

— Resultatdimensjon: Sysselsetjingsresultat. 

— Datainnsamlingsperiode: Kvart halvår. 

3. Formidla jobbar som følgje av rekrutteringsverksemd eller arbeidsformidling 

— Måling: Talet på innanlandske arbeidssøkjarar som har fått jobb i ein annan stat, og utanlandske arbeidssøkjarar som 

har fått jobb i den aktuelle staten, eventuelt inndelte etter kjønn. 

Denne indikatoren måler resultata av den rekrutteringsverksemda og arbeidsformidlinga som EURES-nettverket 

utfører, på grunnlag av talet på jobbar som er formidla som følgje av dei støttetenestene som personalet til EURES-

medlemmer og -partnarar tilbyr. 

Analysen av denne indikatoren skal utførast i nær tilknyting til dei grunnleggjande indikatorane 1 og 2 med omsyn til 

talet på ledige stillingar og jobbsøknader som er mottekne og handsama. 

For å unngå mogleg dobbeltteljing bør talet på jobbar som er formidla gjennom målretta tverrnasjonale 

rekrutteringsprosjekt, rapporterast separat. 

— Moglege datakjelder: EURES-medlemmer og -partnarar, undersøkingar, andre administrative data om verksemd, 

andre administrative eller statistiske data. 

— Resultatdimensjon: Sysselsetjingsresultat. 

— Datainnsamlingsperiode: Kvart halvår. 

4. Informasjon og rettleiing til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar 

— Måling: 

a) Talet på individuelle kontaktar med arbeidstakarar. 

b) Talet på individuelle kontaktar med arbeidsgjevarar.  
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Desse indikatorane måler kor mykje og kva slags samhandling det er med brukarane, og dermed intensiteten i 

relasjonen mellom personalet til EURES-medlemmer og -partnarar og mellom dei respektive arbeidstakarane og 

arbeidsgjevarane. 

For arbeidstakarar og arbeidsgjevarar bør talet på individuelle kontaktar delast inn etter opphav og emne: «allmenne 

opplysningar om EURES», «rekruttering/arbeidsformidling», «levekår og arbeidsvilkår / sosial tryggleik / utdanning 

og opplæring» eller «verksemd over landegrensene». 

— Moglege datakjelder: EURES-medlemmer og -partnarar, undersøkingar, andre administrative data om verksemd, 

andre administrative eller statistiske data. 

— Resultatdimensjon: Informasjon og rettleiing. 

— Datainnsamlingsperiode: Kvart halvår. 

5. Kor nøgde brukarane er med støttetenestene 

— Måling: Denne indikatoren måler kor nøgde arbeidstakarane og arbeidsgjevarane er med den informasjonen og 

rettleiinga og dei rekrutterings- og jobbsøkingstenestene som personalet til EURES-medlemmer og -partnarar tilbyr 

dei. 

— Moglege datakjelder: EURES-medlemmer og -partnarar, andre administrative data om verksemd, undersøkingar frå 

nasjonale samordningskontor eller frå EURES-medlemmer og -partnarar. 

— Resultatdimensjon: Nøgde brukarar. 

— Datainnsamlingsperiode: Årleg. 

II. Nettverksindikatorar 

1. Opplæringsverksemd for personale som arbeider i organisasjonar som deltek i EURES-nettverket 

— Måling: 

a) Talet på personar som har fått førebuande EURES-opplæring på nasjonalt plan. 

b) Talet på personar som har fått EURES-opplæring på europeisk plan. 

Desse indikatorane måler læring innanfor EURES-nettverket og innsats for å sikre at personalet har tilstrekkeleg 

kompetanse. Opplæringsførebuande verksemd omfattar all verksemd som førebur personalet til EURES-medlemmer 

og -partnarar på å kunne utøve EURES-støttetenester (i samsvar med artikkel 9 nr. 3 i forordning (EU) 2016/589), 

medan opplæring på europeisk plan omfattar leksjonar og EURES-tilskipingar som vert samordna av Det europeiske 

samordningskontoret (i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EU) 2016/589). 

— Moglege datakjelder: Nasjonale samordningskontor for opplæringsførebuande verksemd, Det europeiske 

samordningskontoret for opplæringsverksemd på europeisk plan. 

— Resultatdimensjon: Tverrgåande støtte. 

— Datainnsamlingsperiode: Kvart halvår. 

2. Kor nøgde brukarane er med nettbasert brukarstøtte for EURES-portalen 

— Måling: Denne indikatoren måler kor nøgde brukarane er med måten brukarstøttetenesta handsamar førespurnader om 

den tekniske drifta av EURES-portalen på, og den generelle kunnskapen deira om EURES-nettverket og EURES-

portalen. Brukarar av EURES-portalen omfattar arbeidstakarar, arbeidsgjevarar, nasjonale samordningskontor, 

EURES-medlemmer og EURES-partnarar. 

— Rettleiande hovuddatakjelde: Det europeiske samordningskontoret. 

— Resultatdimensjon: Tverrgåande støtte / nøgde brukarar. 

— Datainnsamlingsperiode: Årleg.  
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3. Resultat i sosiale medium 

— Måling: Talet på innlegg, talet på tilhengjarar/følgjarar, rekkjevidd/inntrykk og engasjement per kanal i sosiale 

medium. 

Desse indikatorane måler i kva grad EURES-nettverket er til stades i sosiale medium og effekten av dei ulike 

kanalane i sosiale medium. 

— Moglege datakjelder: EURES-medlemmer og -partnarar, Det europeiske samordningskontoret. 

— Resultatdimensjon: Kommunikasjon, samarbeid og oppsøkjande verksemd. 

— Datainnsamlingsperiode: Kvart halvår. 

4. Ledige stillingar som vert offentleggjorde og lagde ut på EURES-portalen av EURES-medlemmer og -partnarar 

— Måling: 

a) Det samla talet på ledige stillingar frå EURES-medlemmer og -partnarar. 

b) Det samla talet på ledige stillingar som er offentleggjorde av EURES-medlemmer og -partnarar. 

c) Talet på ledige stillingar som er gjorde tilgjengelege på EURES-portalen gjennom éin samordna kanal. 

Desse indikatorane måler talet på ledige stillingar som EURES-medlemmer og, der det er relevant, EURES-partnarar 

har gjort tilgjengelege på EURES-portalen, jamført med talet på ledige stillingar som er offentleggjorde, og jamført 

med talet på ledige stillingar som desse organisasjonane tilbyr. I prinsippet skal alle ledige stillingar som er 

offentleggjorde, gjerast tilgjengelege. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) 2016/589 finst det likevel nokre få 

moglege unntak. 

— Moglege datakjelder: EURES-medlemmer og -partnarar, Det europeiske samordningskontoret, andre administrative 

eller statistiske data. 

— Resultatdimensjon: Kommunikasjon, samarbeid og oppsøkjande verksemd / sysselsetjingsresultat. 

— Datainnsamlingsperiode: Årleg. 

5. Marknadsdelen til EURES-medlemmene og, der det er relevant, EURES-partnarane, av marknaden for ledige 

stillingar på nasjonalt plan 

— Måling: 

a) Talet på ledige stillingar som er gjorde tilgjengelege på EURES-portalen gjennom éin samordna kanal. 

b) Det samla talet på ledige stillingar på medlemsstatsplan. 

Desse indikatorane jamfører talet på ledige stillingar som er gjorde tilgjengelege på EURES-portalen, med det samla 

talet på ledige stillingar som er tilgjengelege i staten. Dette gjev ein peikepinn om kor stor del av den samla 

arbeidsmarknaden som EURES dekkjer, og i kva grad EURES medverkar til ein open arbeidsmarknad. 

Desse indikatorane gjeld føresegna i artikkel 9 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 2016/589. 

— Moglege datakjelder: EURES-medlemmer og -partnarar, Eurostat, Det europeiske samordningskontoret, andre 

administrative eller statistiske data. 

— Resultatdimensjon: Kommunikasjon, samarbeid og oppsøkjande verksemd / sysselsetjingsresultat. 

— Datainnsamlingsperiode: Årleg. 

6. Talet på vitja tilskipingar og på personar som det har lukkast å nå ut til 

— Måling: Desse indikatorane gjev opplysningar om talet på rekrutterings- og informasjonstilskipingar som EURES-

medlemmene og -partnarane har vitja, og talet på personar som dei har lukkast å nå ut til gjennom desse tilskipingane. 

— Moglege datakjelder: EURES-medlemmer og -partnarar, andre administrative data om verksemda.  
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— Resultatdimensjon: Kommunikasjon, samarbeid og oppsøkjande verksemd. 

— Datainnsamlingsperiode: Kvart halvår. 

7. Grad av samhandling med andre statar i nettverket sett under eitt 

— Måling: 

a) Talet på statar som EURES-medlemmene og -partnarane har samarbeidd med i samband med EURES-

rekrutteringsverksemd. 

b) Talet på gjennomførte samarbeidsprosjekt for rekruttering. 

Desse indikatorane måler graden av samhandling i EURES-nettverket ved hjelp av innsamla opplysningar om 

førekomsten av tverrnasjonalt samarbeid mellom EURES-medlemmer og -partnarar (talet på rekrutteringsprosjekt 

med organisasjonar i andre statar). 

— Moglege datakjelder: EURES-medlemmer og -partnarar, programplanleggingssyklus, partnarskap over landegrensene 

og prosjektdeltakarar i målretta mobilitetsprogram. 

— Resultatdimensjon: Kommunikasjon, samarbeid og oppsøkjande verksemd. 

— Datainnsamlingsperiode: Kvart halvår. 

8. Talet på einskilde gjester på EURES-portalen 

— Måling: Denne indikatoren måler talet på einskilde gjester på EURES-portalen og gjev ein peikepinn på kor godt 

eigna dei nettbaserte verktøya som er tilgjengelege på EURES-portalen, er. 

— Rettleiande hovuddatakjelde: Det europeiske samordningskontoret. 

— Resultatdimensjon: Kommunikasjon, samarbeid og oppsøkjande verksemd. 

— Datainnsamlingsperiode: Kvart halvår. 

9. Arbeidssøkjarprofilar som er registrerte i EURES-portalen 

— Måling: 

a) Talet på arbeidssøkjarprofilar som er registrerte via sjølvhjelpsfunksjonen i EURES-portalen. 

b) Talet på arbeidssøkjarprofilar som er overførte til EURES-portalen gjennom éin samordna kanal. 

Desse indikatorane måler talet på arbeidstakarar som aktivt har valt å opprette ein profil direkte på EURES-portalen 

ved hjelp av sjølvhjelpsfunksjonen i portalen, eller som har gjeve samtykke til å gjere profilopplysningane sine 

tilgjengelege på nasjonale portalar eller i andre IT-system i samsvar med artikkel 17 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 

2016/589. Talet på aktive profilar gjev ein peikepinn om kor godt eigna EURES-portalen er som eit matching-

/arbeidsformidlingsverktøy, og om etterspurnaden etter EURES-støttetenester blant arbeidstakarane. 

— Rettleiande hovuddatakjelde: Det europeiske samordningskontoret. 

— Resultatdimensjon: Kommunikasjon, samarbeid og oppsøkjande verksemd. 

— Datainnsamlingsperiode: Kvart halvår. 

10. Arbeidsgjevarar som er registrerte på EURES-portalen 

— Måling: Denne indikatoren måler talet på arbeidsgjevarar som nyttar sjølvhjelpsfunksjonen på EURES-portalen. 

Indikatoren gjev ein peikepinn om etterspurnaden etter arbeidskraft som potensielt kan dekkjast gjennom 

arbeidskraftmobiliteten innanfor EU, og kor nøgde brukarane er med funksjonane og informasjonen på EURES-

portalen. 

— Rettleiande hovuddatakjelde: Det europeiske samordningskontoret. 

— Resultatdimensjon: Kommunikasjon, samarbeid og oppsøkjande verksemd. 

— Datainnsamlingsperiode: Kvart halvår. 
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11. Kor nøgde brukarane er med funksjonane og informasjonen på EURES-portalen 

— Måling: Denne indikatoren måler kor nøgde arbeidstakarane og arbeidsgjevarane er på ulike tidspunkt når dei nyttar 

EURES-portalen. 

— Rettleiande hovuddatakjelde: Det europeiske samordningskontoret. 

— Resultatdimensjon: Kommunikasjon, samarbeid og oppsøkjande verksemd / nøgde brukarar. 

— Datainnsamlingsperiode: Årleg. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2018/1020 

av 18. juli 2018 

om vedtaking og ajourføring av lista over ferdigheiter, kompetansar og yrke i den europeiske  

klassifiseringa til bruk ved automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma for EURES(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit europeisk nettverk for 

arbeidsformidlingar (EURES), tilgang til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, 

og om endring av forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013(1), særleg artikkel 19 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved forordning (EU) 2016/589 vert det innført ei felles IT-plattform som gjer det mogleg å kople saman ledige stillingar 

med jobbsøknader og CV-ar (arbeidssøkjarprofilar) i EU og gjere dei tilgjengelege på EURES-portalen. 

2) For at ledige stillingar skal kunne koplast saman med arbeidssøkjarprofilar, må opplysningane utvekslast med eit 

einsarta system, slik det er definert i artikkel 17 i forordning (EU) 2016/589, på grunnlag av felles tekniske standardar 

og format. 

3) For å lette utvekslinga av opplysningar om ledige stillingar og arbeidssøkjarprofilar og sikre matching av høg kvalitet på 

ulike språk og i ulike nasjonale samanhengar, bør det nyttast ein detaljert, fleirspråkleg terminologi til å gjere greie for 

yrke, ferdigheiter og kompetansar. Slik terminologi skal tene som eit felles referansepunkt ved utveksling av 

opplysningar om kandidatar eller om ledige stillingar ved tverrnasjonal jobbmatching, og skal syte for at 

meiningsinnhaldet i opplysningane ikkje går tapt. 

4) Artikkel 19 i forordning (EU) 2016/589 inneheld difor føresegner om bruk av ei europeisk klassifisering for å nå den 

graden av samverknad som er naudsynt for å sikre matching av høg kvalitet gjennom den felles IT-plattforma. 

5) For dette føremålet har Kommisjonen samarbeidd tett med medlemsstatane og interessepartar om å utarbeide den 

europeiske klassifiseringa av ferdigheiter, kompetansar, kvalifikasjonar og yrke (ESCO). Kommisjonen har oppnemnt ei 

ESCO-arbeidsgruppe for medlemsstatane for å sikre eit tett samarbeid med desse statane. I tillegg har Kommisjonen 

oppnemnt vedlikehaldsutvalet for ESCO, som gjev tekniske råd om forvalting, ajourføring, gjennomføring og 

kvalitetstrygging av ESCO. Interessepartane har òg medverka til å utvikle ESCO gjennom referansegrupper og 

internettbaserte samråd. 

6) Kommisjonen har rådført seg med ESCO-arbeidsgruppa for medlemsstatane om ESCO-klassifiseringa og om 

omsetjingane av desse før den første versjonen av ESCO vart offentleggjort på alle dei offisielle EU-språka  

28. juli 2017. 

7) Den fleirspråklege lista over ferdigheiter, kompetansar og yrke i den første versjonen av ESCO bør difor vedtakast som 

europeisk klassifisering slik det er fastsett i artikkel 19 i forordning (EU) 2016/589. 

8) For kvart yrke, kvar ferdigheit eller kvar kompetanse bør desse listene som eit minstekrav innehalde éi nemning på kvart 

offisielle EU-språk, ein eintydig identifikator (URI), ei forklaring og, med omsyn til yrke, ei konvertering til ein 

oppdatert versjon av den internasjonale standarden for yrkesgruppering (ISCO).  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 19.7.2018, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 52. 

(1) TEU L 107 av 22.4.2016, s. 1. 

2020/EØS/82/07 
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9) Den europeiske klassifiseringa bør utgjere eit stabilt referansepunkt for EURES og moglegvis andre jobbplattformer når 

det gjeld fleirspråkleg matching på nett, men utviklinga på arbeidsmarknaden, innanfor terminologi og 

matchingteknologi vil gjere det naudsynt med jamlege ajourføringar. Framgangsmåten for å vedta ein ajourført versjon 

av den europeiske klassifiseringa skal byggje på eit godt samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatane. 

10) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå EURES-utvalet. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Føremål, verkeområde og definisjonar 

1. Ved denne avgjerda vert det fastsett ei liste over ferdigheiter, kompetansar og yrke for den europeiske klassifiseringa som 

skal nyttast på den felles IT-plattforma for EURES, slik det er fastsett i artikkel 19 i forordning (EU) 2016/589, saman med 

framgangsmåtar for ajourføring og gjennomgåing av lista. 

2. I denne avgjerda tyder 

a) «ferdigheiter og kompetansar» 

1) «kunnskap» som resultatet av informasjon som er tileigna gjennom læring, og som utgjer eit sett med fakta, prinsipp, 

teoriar og praksis som er knytt til eit arbeidsområde eller studiefelt, 

2) «ferdigheiter» som evna til å kunne nytte kunnskap og røynsler til å utføre oppgåver og løyse problem, 

3) «kompetansar» som den dokumenterte evna til å nytte kunnskap, ferdigheiter og personlege, sosiale og/eller metodiske 

evner i arbeids- eller studiesituasjonar og i fagleg og personleg utvikling, 

b) «yrke» ei gruppe stillingar med tilnærma like arbeidsoppgåver og med krav om tilnærma like ferdigheiter, medan «arbeid» 

tyder eit sett med arbeidsoppgåver og ansvarsområde som vert utførte av éin person i ein viss arbeidsrelatert samanheng, 

c) «liste» ei opprekning av eintydige identifikatorar som representerer yrke eller ferdigheiter og kompetansar, saman med 

metadata, 

d) «mindre korreksjonar» endringar av dei vedtekne listene over ferdigheiter, kompetansar og yrke i den europeiske 

klassifiseringa for å rette omsetjings- eller stavefeil og andre innlysande feil som verken endrar måten klassifiseringa er 

bygd opp på eller meininga med uttrykka, eller anna innhald, 

e) «ESCO-tenesteplattform» den allment tilgjengelege nettstaden der Kommisjonen legg fram den europeiske klassifiseringa 

av ferdigheiter, kompetansar, kvalifikasjonar og yrke(1). 

Artikkel 2 

Oppretting av lista 

Lista over ferdigheiter, kompetansar og yrke i den europeiske klassifiseringa som er nemnd i artikkel 19 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/589, skal omfatte følgjande: 

a) Yrke som er offentleggjorde 28. juli 2017 på ESCO-tenesteplattforma som ein del av den europeiske klassifiseringa av 

ferdigheiter, kompetansar, kvalifikasjonar og yrke. 

b) Ferdigheiter og kompetansar som er offentleggjorde 28. juli 2017 på ESCO-tenesteplattforma som ein del av den 

europeiske klassifiseringa av ferdigheiter, kompetansar, kvalifikasjonar og yrke. 

Artikkel 3 

Ajourføring av lista 

1. For å spegle endringar på arbeidsmarknaden, innanfor utdanning og opplæring eller når det gjeld terminologi, skal 

Kommisjonen, saman med medlemsstatane, jamleg gjennomgå behovet for å ajourføre listene over ferdigheiter, kompetansar 

og yrke i den europeiske klassifiseringa som skal nyttast på EURES-portalen. 

  

(1) http://ec.europa.eu/esco 
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2. Før det vert gjort framlegg om å vedta ein ajourført versjon av lista over yrke, ferdigheiter og kompetansar i den 

europeiske klassifiseringa som er nemnd i artikkel 2, ved å endre eller byte ut denne avgjerda, skal Kommisjonen rådføre seg 

med samordningsgruppa for EURES, som er nemnd i artikkel 14 i forordning (EU) 2016/589, og med ESCO-arbeidsgruppa for 

medlemsstatane. 

3. Mindre korreksjonar av lista skal ikkje reknast som vedtaking av nye ajourførte versjonar av klassifiseringa. 

Kommisjonen skal likevel melde frå til medlemsstatane gjennom samordningsgruppa for EURES og ESCO-arbeidsgruppa for 

medlemsstatane i god tid og minst 30 dagar før han gjer slike mindre korreksjonar. 

Artikkel 4 

Offentleggjering av lista 

1. Det europeiske samordningskontoret for EURES skal syte for at lista over yrke, ferdigheiter og kompetansar i den 

europeiske klassifiseringa, og eventuelle ajourførte versjonar av lista, vert gjorde tilgjengelege på ESCO-tenesteplattforma på 

internett. 

2. Det europeiske samordningskontoret for EURES skal òg gjere lista tilgjengeleg for medlemsstatane i eit format som lettar 

arbeidet deira med å opprette og ajourføre registeret i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) 2016/589. 

Artikkel 5 

Ikraftsetjing 

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Utferda i Brussel 18. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2018/1021 

av 18. juli 2018 

om vedtaking av dei tekniske standardane og formata som er naudsynte for å gjennomføre automatisert 

matching gjennom den felles IT-plattforma, ved bruk av den europeiske klassifiseringa og samverknaden 

mellom nasjonale system og den europeiske klassifiseringa(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit europeisk nettverk for 

arbeidsformidlingar (EURES), tilgang til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, 

og om endring av forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013(1), særleg artikkel 19 nr. 6, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved forordning (EU) 2016/589 vert det innført ei felles IT-plattform som gjer det mogleg å kople saman ledige stillingar 

med jobbsøknader og CV-ar (arbeidssøkjarprofilar) i EU. 

2) For at ledige stillingar skal kunne koplast saman med jobbsøknader og arbeidssøkjarprofilar, må slike opplysningar 

utvekslast med eit einsarta system, slik det er definert i artikkel 17 i forordning (EU) 2016/589, på grunnlag av felles 

tekniske standardar og format. 

3) For å sikre fleirspråkleg matching av høg kvalitet på den felles IT-plattforma er det i artikkel 19 i forordning (EU) 

2016/589 fastsett at det skal nyttast ei europeisk klassifisering av ferdigheiter, kompetansar og yrke. 

4) Medlemsstatar som vel å ikkje nytte den europeiske klassifiseringa i dei nasjonale systema sine over ledige stillingar og 

arbeidssøkjarprofilar som er knytte til éin samordna kanal, i samsvar med artikkel 18 i forordning (EU) 2016/589, må av 

samverknadsomsyn utføre ei konvertering mellom klassifiseringane som vert nytta i desse systema, og den europeiske 

klassifiseringa. 

5) Det må opprettast register og tabellar som jamleg vert oppdaterte, for at ei konvertering mellom nasjonale, regionale og 

sektorvise klassifiseringar og den europeiske klassifiseringa skal vere mogleg. 

6) Kommisjonen skal, for å lette opprettinga og oppdateringa av slike konverteringsregister og -tabellar og påfølgjande 

utveksling av opplysningar som byggjer på konverteringa, stille naudsynte tekniske standardar og format til rådvelde og 

tilby støtte gjennom høvelege tekniske program. 

7) Ved å offentleggjere og dele dei nasjonale konverteringstabellane med andre medlemsstatar og Kommisjonen vil 

medlemsstatane medverke til å utvikle og betre den europeiske klassifiseringa og dei tenestene og verktøya som vert 

stilte til rådvelde av EURES, til dømes algoritmane før søkje- og matchingmotorar. 

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå EURES-utvalet. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Mål og verkeområde 

I denne avgjerda er det fastsett kva tekniske standardar og format som er naudsynte for å gjennomføre automatisert matching 

gjennom den felles IT-plattforma, ved bruk av den europeiske klassifiseringa og samverknaden mellom nasjonale system og 

den europeiske klassifiseringa.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 19.7.2018, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 52. 

(1) TEU L 107 av 22.4.2016, s. 1. 

2020/EØS/82/08 
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Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne avgjerda tyder 

a) «konverteringstabellar» maskinleselege jamføringstabellar som uttrykkjer korleis omgrep i éi klassifisering er knytte til eitt 

eller fleire omgrep i ei anna klassifisering. Konverteringstabellar vert nytta til automatisk kodekonvertering av opplysningar 

med sikte på automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma, 

b) «maskinleseleg» at opplysningar vert framstilte i eit format som kan handsamast av ei datamaskin, 

c) «kodekonvertering» prosessen med å konvertere opplysningar frå éi kodeform til ei anna, 

d) «syntaks» reglane og prosedyrane for strukturert framstilling av opplysningar, 

e) «ESCO-tenesteplattform» den allment tilgjengelege nettstaden der Kommisjonen legg fram den europeiske klassifiseringa 

av ferdigheiter, kompetansar, kvalifikasjonar og yrke(1). 

Artikkel 3 

Utarbeiding av konverteringstabellar 

1. Medlemsstatar som nyttar nasjonale, regionale eller sektorvise klassifiseringar når dei registrerer opplysningar om yrke, 

ferdigheiter eller kompetansar i nasjonale system for ledige stillingar eller i arbeidssøkjarprofilar som er knytte til éin samordna 

kanal, slik det er fastsett i artikkel 18 i forordning (EU) 2016/589, skal, for å gjere opplysningane tilgjengelege på EURES-

portalen i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i forordning (EU) 2016/589, utarbeide og nytte maskinleselege konverteringstabellar 

mellom kvar av desse nasjonale, regionale og sektorvise klassifiseringane og den europeiske klassifiseringa som er vedteken i 

medhald av artikkel 19 nr. 2 i forordning (EU) 2016/589. 

2. Medlemsstatane skal utarbeide desse tabellane i samsvar med felles tekniske standardar og format som tillèt ei effektiv 

gjennomføring av automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma, slik det er nemnt i artikkel 19 nr. 6 i forordning 

(EU) 2016/589. 

3. Dei tekniske standardane og formata som er nemnde i nr. 2, skal omfatte 

a) dei opplysningane som skal inngå i konverteringstabellane, 

b) ein syntaks som skal uttrykkje desse opplysningane. 

4. Det europeiske samordningskontoret for EURES skal informere om og stille til rådvelde dei tekniske standardane og 

formata som er nemnde i nr. 2, på ekstranettet til EURES-portalen(2). 

5. I samsvar med artikkel 19 nr. 5 i forordning (EU) 2016/589 skal Europakommisjonen og Det europeiske 

samordningskontoret for EURES støtte medlemsstatane i konverteringsarbeidet. Dei skal særleg stille til rådvelde eit 

dataprogram som kan medverke til å støtte opprettinga og oppdateringa av register og konverteringstabellar. 

6. Medlemsstatar som nyttar den europeiske klassifiseringa på nasjonalt plan, i samsvar med artikkel 19 nr. 4 i forordning 

(EU) 2016/589, treng ikkje å utarbeide konverteringstabellar slik det er gjort greie for i denne avgjerda. 

7. I samsvar med framgangsmåtane i artikkel 6 kan Det europeiske samordningskontoret for EURES oppdatere dei tekniske 

standardane og formata. 

Artikkel 4 

Samverknad med den felles IT-plattforma gjennom konverteringstabellar 

Konverteringstabellane som er nemnde i artikkel 3, skal nyttast til automatisk kodekonvertering av opplysningar om ledige 

stillingar eller arbeidssøkjarprofilar med sikte på automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma. Medlemsstatane skal 

syte for at kodane i dei nasjonale, regionale og sektorvise klassifiseringane deira for ledige stillingar og arbeidssøkjarprofilar i 

medhald av artikkel 17 nr. 1 i forordning (EU) 2016/589, vert bytte ut eller utfylte med tilsvarande kodar i den europeiske 

klassifiseringa ved å nytte konverteringstabellane til kodekonvertering før opplysningane vert gjorde tilgjengelege på EURES-

portalen.  

  

(1) http://ec.europa.eu/esco 

(2) http://eures.europa.eu 
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Artikkel 5 

Offentleggjering av konverteringstabellar 

Medlemsstatane skal gjere konverteringstabellane sine tilgjengelege ved å offentleggjere dei på ESCO-tenesteplattforma ved 

bruk av dei standardane og formata som er fastsette i artikkel 3 nr. 2. 

Artikkel 6 

Styring og oppdatering av dei tekniske standardane og formata 

1. Alle medlemsstatane skal peike ut eit einskilt kontaktpunkt som alle førespurnader, spørsmål og meldingar om bruken av 

denne avgjerda kan rettast til, og gjennom dei nasjonale EURES-samordningskontora sine gje Det europeiske 

samordningskontoret for EURES nærmare opplysningar om dette kontaktpunktet. 

2. Ein gong i året skal samordningsgruppa for EURES, som er nemnd i artikkel 14 i forordning (EU) 2016/589, gjennomgå 

bruken av denne avgjerda. 

3. Det europeiske samordningskontoret for EURES kan oppdatere dei tekniske standardane og formata som er nemnde i 

artikkel 3 nr. 2, dersom dette er naudsynt for å oppnå ei effektiv automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma. 

4. Før ein ny versjon av dei tekniske standardane og formata kan vedtakast og gjerast tilgjengeleg på ekstranettet til EURES-

portalen, skal Det europeiske samordningskontoret for EURES formelt rådføre seg med samordningsgruppa for EURES. 

Artikkel 7 

Ikraftsetjing 

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Utferda i Brussel 18. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/522 

av 17. desember 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til unntak for visse 

offentlige organer og sentralbanker i tredjestater, indikatorene på markedsmanipulasjon, tersklene for 

offentliggjøring, vedkommende myndighet for meldinger om utsettelse, tillatelse til handel i lukkede 

perioder og typer meldepliktige transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk 

(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 6 nr. 5, artikkel 12 nr. 5, artikkel 17 nr. 2 og 3 og artikkel 19 

nr. 13 og 14, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 596/2014 gir Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter på en rekke nært beslektede 

områder når det gjelder unntak for visse offentlige organer og sentralbanker i tredjestater fra denne forordnings 

virkeområde, indikatorene på markedsmanipulasjon, tersklene for offentliggjøring av innsideinformasjon av deltakere 

på utslippskvotemarkedet, angivelse av vedkommende myndighet for meldinger om utsettelse av offentliggjøring av 

innsideinformasjon, under hvilke omstendigheter handel i en lukket periode kan tillates av utsteder, og typer av 

meldepliktige transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar. 

2) Medlemsstatene, medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker, departementer og andre myndigheter og 

spesialforetak for en eller flere medlemsstater samt Unionen og visse andre offentlige organer og personer som handler 

på deres vegne, bør ikke pålegges begrensninger med hensyn til penge- eller valutakurspolitikken eller forvaltningen av 

offentlig gjeld i den utstrekning dette skjer i allmennhetens interesse og utelukkende innenfor rammen av denne 

politikken. 

3) Et unntak fra virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014 for tiltak som gjennomføres i allmennhetens interesse, kan 

i samsvar med artikkel 6 nr. 5 i forordning (EU) nr. 596/2014 utvides til å omfatte visse offentlige organer som har 

ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, og sentralbanker i tredjestater dersom de oppfyller de relevante 

kravene. For dette formål har Kommisjonen utarbeidet og framlagt for Europaparlamentet og Rådet en rapport der det 

vurderes hvordan visse offentlige organer som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, og 

sentralbanker i tredjestater, behandles internasjonalt. Rapporten inneholdt en sammenlignende analyse av hvordan visse 

organer og sentralbanker behandles innenfor tredjestatenes rettslige rammer, og de risikostyringsstandardene som får 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 5.4.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1. 
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anvendelse på transaksjoner som disse offentlige organene og sentralbankene utfører i disse jurisdiksjonene. Rapporten 

konkluderte i den sammenlignende analysen med at det ville være hensiktsmessig å utvide unntaket for transaksjoner, 

ordrer eller atferd for penge- eller valutakurspolitiske formål eller innenfor rammen av forvaltningen av offentlig gjeld, 

til også å omfatte visse offentlige organer og sentralbanker i disse tredjestatene. 

4) En liste over offentlige organer og sentralbanker i tredjestater som omfattes av unntaket, bør utarbeides og revurderes 

ved behov. 

5) Det er viktig å angi indikatorene på manipulerende atferd relatert til falske eller villedende signaler og kurssikring som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014, for å klargjøre hva de skal bestå av og ta hensyn til den tekniske 

utviklingen på finansmarkedene. Det bør av samme grunn fastsettes en ikke-uttømmende liste over slike indikatorer, 

herunder eksempler på praksis. 

6) For visse former for praksis bør det fastsettes ytterligere indikatorer ettersom de kan klargjøre og illustrere slike 

praksiser. Disse indikatorene bør ikke anses som uttømmende eller avgjørende, og deres forbindelser til et eller flere 

eksempler på praksis bør ikke anses som uttømmende. Eksemplene på praksis bør ikke i seg selv anses som 

markedsmanipulasjon, men bør tas i betraktning når markedsdeltakere og vedkommende myndigheter undersøker 

transaksjoner eller handelsordrer. 

7) Det bør anvendes en forholdsmessig tilnærming som tar hensyn til de aktuelle finansielle instrumentenes og markedenes 

art og særtrekk. Eksemplene kan være knyttet til og illustrere en eller flere indikatorer på markedsmanipulasjon som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014. Derfor vil en gitt praksis kunne omfatte mer enn én indikator på 

markedsmanipulasjon som fastsatt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014, avhengig av hvordan den anvendes, og 

en viss overlapping vil kunne forekomme. Tilsvarende vil visse andre former for praksis, selv om de ikke nevnes 

spesifikt i denne forordning, kunne illustrere de enkelte indikatorene som er angitt i denne forordning. Markedsdeltakere 

og vedkommende myndigheter bør derfor ta hensyn til andre ikke nærmere angitte omstendigheter som kan anses å 

utgjøre en potensiell markedsmanipulasjon i henhold til definisjonen fastsatt i forordning (EU) nr. 596/2014. 

8) Visse eksempler på praksis angitt i denne forordning beskriver tilfeller som omfattes av begrepet markedsmanipulasjon, 

eller som i visse tilfeller må anses for å være manipulerende atferd. På den annen side kan visse eksempler på praksis 

anses som legitime dersom for eksempel en person som utfører transaksjoner eller inngir handelsordrer som kan anses å 

utgjøre markedsmanipulasjon, kan godtgjøre at hans eller hennes begrunnelse for å utføre transaksjonen eller å inngi 

handelsordren var legitime og i samsvar med gjeldende praksis på det aktuelle markedet. 

9) Når det gjelder listen over eksempler på praksis som viser til indikatorer på markedsmanipulasjon som angitt i vedlegg I 

til forordning (EU) nr. 596/2014, omfatter krysshenvisningene i vedlegg II til denne forordning både relevante 

eksempler på praksis og ytterligere indikatorer som hører sammen med det aktuelle eksempelet. 

10) Når det gjelder indikatorene på manipulerende atferd fastsatt i denne forordning, skal enhver henvisning til 

«handelsordre» omfatte alle typer ordrer, herunder opprinnelige ordrer, endringer, oppdateringer og trekkinger, uten 

hensyn til om de har blitt utført eller ikke, uten hensyn til hvilke midler som har blitt brukt for å få tilgang til 

handelsplassen eller for å utføre en transaksjon eller inngi en handelsordre, og uten hensyn til om ordren er lagt inn i 

markedsplassens ordrebok eller ikke. 

11) Deltakere på utslippskvotemarkedet er en særskilt undergruppe av aktørene på utslippskvotemarkedet. Blant aktørene på 

utslippskvotemarkedet bør de som overstiger visse minsteterskler, betraktes som deltakere på utslippskvotemarkedet, og 

kravet om offentliggjøring av innsideinformasjon bør bare gjelde for dem. Derfor bør disse minstetersklene være klart 

fastsatt. 

12) I samsvar med definisjonen av innsideinformasjon i artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) nr. 596/2014 må en deltaker på 

utslippskvotemarkedet vurdere fra sak til sak om de aktuelle opplysningene oppfyller kriteriene for å kunne betegnes 

som innsideinformasjon. Dette innebærer at en deltaker på utslippskvotemarkedet ikke forventes å offentliggjøre alle 

opplysninger om sin fysiske virksomhet. Deltakeren på utslippskvotemarkedet bør foreta en grundig vurdering av de 

aktuelle opplysningene og ta hensyn til markedsforholdene og andre ytre faktorer som kan ha innvirkning på prisen på 

en utslippskvote på det tidspunktet opplysningene foreligger.  
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13) I henhold til unntaket i artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014 er en deltaker på utslippskvotemarkedet ikke 

omfattet av definisjonen av deltaker på utslippskvotemarkedet dersom anleggene eller luftfartsvirksomheten den eier, 

kontrollerer eller har ansvar for, i det foregående året hadde utslipp som ikke overskred en minsteterskel for 

karbondioksidekvivalenter, og, dersom de driver forbrenningsvirksomhet, har hatt en nominell varmeeffekt som ikke har 

overskredet en minsteterskel. På denne bakgrunn bør minstetersklene gjelde all virksomhet, herunder 

luftfartsvirksomhet eller anlegg, som vedkommende deltaker på utslippskvotemarkedet eller dens morforetak eller 

tilknyttede foretak eier eller kontrollerer, eller hvis driftsmessige forhold deltakeren eller dens morforetak eller 

tilknyttede foretak helt eller delvis er ansvarlig for. 

14) Videre bør den årlige terskelen for karbondioksidekvivalenter og terskelen for nominell varmeeffekt vurderes samlet for 

at kravet ikke skal gjelde. Informasjonsplikten i henhold til artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014 bør derfor få 

anvendelse dersom en av de to terskelverdiene overskrides. 

15) For å styrke markedets integritet og samtidig unngå unødvendig omfattende offentliggjøring bør minstetersklene 

fastsettes på et nivå som unntar selskaper som sannsynligvis ikke innehar innsideinformasjon. 

16) Minstetersklene bør gjennomgås ved behov for å vurdere effekten av dem, blant annet når det gjelder den forventede 

økte gjennomsiktigheten på utslippskvotemarkedet, herunder antallet hendelser som rapporteres, og den administrative 

byrden i den forbindelse, utslippskvotemarkedets utvikling og modenhet, antallet deltakere på utslippskvotemarkedet og 

innvirkningen på tilgjengeligheten av foretaksspesifikke opplysninger samt på prisdannelse eller investerings-

beslutninger på utslippskvotemarkedet. 

17) Ettersom virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014 er utvidet med hensyn til hvilke finansielle instrumenter som 

er omfattet, og ettersom kravet om etterfølgende melding til vedkommende myndighet gjelder for utstedere som har søkt 

om eller godkjent opptak av sine finansielle instrumenter til handel på et regulert marked i en medlemsstat, eller når det 

gjelder instrumenter som bare handles på en multilateral handelsfasilitet (MHF) eller andre typer organiserte 

handelsfasiliteter (OHF), utstedere som har godkjent opptak av sine finansielle instrumenter til handel på en MHF eller 

en OHF, eller som har søkt om opptak av sine finansielle instrumenter til handel på en MHF eller OHF i en 

medlemsstat, og ettersom de finansielle instrumentene til slike utstedere kan være opptatt til handel eller handles på 

handelsplasser i ulike medlemsstater, bør det sikres at det i alle tilfeller er den vedkommende myndigheten som har 

størst interesse i markedsovervåkingen, som mottar meldingen, og at utstederen ikke har anledning til å utøve skjønn. 

Denne tilnærmingsmåten bygger på anvendelsen av begrepet egenkapitalinstrumenter. 

18) Plikten fastsatt i artikkel 17 nr. 4 i forordning (EU) nr. 596/2014 til å melde om utsettelse av offentliggjøring av 

innsideinformasjon til vedkommende myndighet omfatter også deltakere på utslippskvotemarkedet. Når det gjelder 

virkeområde, får forordning (EU) nr. 596/2014 anvendelse på deltakere på utslippskvotemarkedet som er aktive enten 

på primærmarkedet for utslippskvoter eller auksjonsprodukter basert på disse (budgivning på auksjoner), og på 

sekundærmarkedet for utslippskvoter av derivater av disse. 

19) For å sikre entydig identifisering av én vedkommende myndighet for deltakere på utslippskvotemarkedet bør 

vedkommende myndighet for meldinger i henhold til artikkel 17 nr. 4 i forordning (EU) nr. 596/2014 være 

vedkommende myndighet i den medlemsstaten der deltakeren på utslippskvotemarkedet er registrert, slik som i artikkel 

19 nr. 2 i nevnte forordning, og ikke vedkommende myndighet på hver av handelsplassene der utslippskvotene handles. 

20) Ved å velge vedkommende myndighet i den medlemsstaten der deltakeren på utslippskvotemarkedet er registrert, sikres 

det at det alltid er identifisert en enkelt vedkommende myndighet, og dette begrenser den administrative byrden for 

deltakerne på utslippskvotemarkedet ved å sikre at de ikke trenger å gi flere parallelle meldinger til flere vedkommende 

myndigheter. 

21) En utsteder kan under ekstraordinære omstendigheter gi en person med ledelsesansvar tillatelse til å foreta umiddelbart 

salg av sine aksjer i en lukket periode. Utstederens tillatelse bør gis fra sak til sak, og hovedkriteriet bør være at en 

person med ledelsesansvar, før enhver handel, har anmodet om og fått utsteders tillatelse til å handle. For å gjøre det 

mulig for utstederen å vurdere de konkrete omstendighetene i hver enkelt sak, bør anmodningen være begrunnet og 

inneholde en redegjørelse for den planlagte transaksjonen og en beskrivelse av hva som gjør omstendighetene 

ekstraordinære.  
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22) Det bør kun vurderes å gi tillatelse til handel dersom anmodningen om tillatelse til å utføre en transaksjon skyldes 

ekstraordinære omstendigheter. Dette unntaket bør tolkes restriktivt og uten at virkeområdet for unntaket fra forbudet 

mot handel i en lukket periode utvides unødig. De omstendighetene som kan medføre unntak, bør ikke bare være av en 

ekstremt presserende karakter, men også uforutsette, innebære et tvingende behov og ikke være framkalt av personen 

med ledelsesansvar. 

23) Dersom personer med ledelsesansvar befinner seg i situasjoner som er uforutsette, innebærer et tvingende behov og er 

utenfor deres kontroll, bør de kun tillates å selge aksjer for å skaffe seg nødvendige økonomiske midler. Slike 

situasjoner kan være en følge av en finansiell forpliktelse som personen med ledelsesansvar må innfri, for eksempel et 

juridisk bindende krav, herunder en rettsavgjørelse, og forutsatt at det ikke er rimelig å forvente at personen med 

ledelsesansvar vil kunne oppfylle sin forpliktelse uten å selge de aktuelle aksjene. Det kan også være en følge av en 

situasjon personen med ledelsesansvar har havnet i før den lukkede perioden har startet (for eksempel en 

skatteforpliktelse), og som krever betaling av et beløp til en tredjepart som helt eller delvis ikke kan finansieres av 

personen med ledelsesansvar på andre måter enn ved å selge utsteders aksjer. 

24) Når det gjelder transaksjoner som utføres innenfor rammen av eller i tilknytning til en aksje- eller spareordning for 

ansatte eller aksjerelaterte vilkår eller rettigheter, må det fastsettes om de kan tillates av utstederen. Derfor bør visse 

typer transaksjoner klart identifiseres og fastsettes i detalj. Særtrekkene ved slike transaksjoner er knyttet til 

transaksjonens art (f.eks. kjøp eller salg, utøvelse av opsjon eller andre rettigheter), tidspunktet for transaksjonen eller 

for når personen med ledelsesansvar inngår i en bestemt ordning, og hvorvidt transaksjonen og dens særtrekk (f.eks. 

forfallsdato, beløp) ble avtalt, planlagt og organisert i rimelig tid før starten på den lukkede perioden. 

25) Dessuten kan transaksjoner som ikke innebærer endring i de underliggende interessene, utføres på initiativ fra personen 

med ledelsesansvar, forutsatt at personen har anmodet om og fått tillatelse fra utstederen forut for den planlagte 

transaksjonen. Transaksjonen bør bare gjelde overføring av de aktuelle instrumentene mellom kontoer tilhørende 

personen med ledelsesansvar (for eksempel mellom ordninger), og uten å medføre endring i prisen på instrumentene 

som overføres. Dette omfatter ikke overføring av finansielle instrumenter eller andre transaksjoner som kjøp eller salg 

mellom personen med ledelsesansvar og en annen person, herunder ikke en juridisk person som er heleid av personen 

med ledelsesansvar. 

26) Forordning (EU) nr. 596/2014 pålegger personer med ledelsesansvar og deres nærstående personer å gi melding til 

utstederen og vedkommende myndighet om hver transaksjon utført for deres egen regning i aksjer eller 

gjeldsinstrumenter utstedt av denne utstederen, eller derivater eller andre finansielle instrumenter som er knyttet til 

disse. Personer med ledelsesansvar og deres nærstående personer bør også gi melding til deltakere på 

utslippskvotemarkedet om hver transaksjon utført for deres egen regning i utslippskvoter, auksjonsprodukter basert på 

utslippskvoter eller derivater som er knyttet til disse. 

27) Melding om transaksjoner gitt av personer med ledelsesansvar hos en utsteder eller deltaker på utslippskvotemarkedet 

for egen regning, eller av deres nærstående personer, utgjør ikke bare verdifull informasjon for markedsdeltakerne, men 

er også et ytterligere middel for vedkommende myndigheter til å føre tilsyn med markedene. Slike personers plikt til å 

melde transaksjoner berører ikke deres plikt til å avstå fra å begå markedsmisbruk som definert i forordning (EU) 

nr. 596/2014. 

28) Plikten til å melde transaksjoner som er utført av personer med ledelsesansvar eller deres nærstående personer, får 

anvendelse på et bredt spekter av virksomheter og gjelder alle transaksjoner utført for deres regning. Det bør derfor 

fastsettes en omfattende, ikke-uttømmende liste over bestemte typer transaksjoner som bør meldes. Dette bør ikke bare 

gjøre det lettere å oppnå fullstendig gjennomsiktighet for transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar og deres 

nærstående personer, men også redusere risikoen for omgåelse av meldingsplikten ved at bestemte typer meldepliktige 

transaksjoner identifiseres. 

29) Ettersom virkeområdet for de transaksjonene som omfattes av myndigheten i henhold til artikkel 19 nr. 14 i forordning 

(EU) nr. 596/2014, er omfattende og ikke kan begrenses til bare de tre typene transaksjoner som er uttrykkelig nevnt i 

artikkel 19 nr. 7 i nevnte forordning, bør det fastsettes en omfattende, ikke-uttømmende liste over bestemte typer 

transaksjoner som bør meldes.  
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30) Når det gjelder betingede transaksjoner, oppstår meldingsplikten når det eller de aktuelle vilkårene inntreffer, altså når 

den aktuelle transaksjonen faktisk finner sted. Derfor bør det ikke fastsettes noe krav om å melde både den betingende 

kontrakten og transaksjonen som utføres etter at disse vilkårene er oppfylt, ettersom en slik melding i praksis vil kunne 

føre til forvirring, særlig når vilkårene ikke oppfylles og transaksjonene ikke utføres. 

31) De relevante bestemmelsene og myndighetene angitt i forordning (EU) nr. 596/2014 får anvendelse først  

fra 3. juli 2016. Det er derfor viktig at reglene fastsatt i denne forordning får anvendelse fra samme dato. 

32) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomités ekspertgruppe. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordning fastsetter nærmere regler om 

1)  utvidelse av unntaket til å omfatte visse offentlige organer og sentralbanker i tredjestater fra pliktene og forbudene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 596/2014 i forbindelse med penge- eller valutakurspolitikk eller forvaltning av offentlig gjeld, 

2)  indikatorene på markedsmanipulasjon fastsatt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014, 

3)  tersklene for offentliggjøring av innsideinformasjon av deltakere på utslippskvotemarkedet, 

4)  den vedkommende myndigheten for meldinger om utsettelse av offentliggjøring av innsideinformasjon, 

5)  de omstendighetene der handel i en lukket periode kan tillates av utstederen, 

6)  typer transaksjoner som utløser plikten til å melde transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med «egenkapitalinstrumenter» den klassen omsettelige verdipapirer som er nevnt i artikkel 4 nr. 1 

punkt 44 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(1). 

Artikkel 3 

Unntak for offentlige organer og sentralbanker i tredjestater 

Forordning (EU) nr. 596/2014 får ikke anvendelse på transaksjoner, ordrer eller atferd som utføres som ledd i penge- eller 

valutakurspolitikk eller innenfor rammen av forvaltningen av offentlig gjeld, i den grad virksomheten utføres i allmennhetens 

interesse og utelukkende innenfor rammen av denne politikken, av de offentlige organene og sentralbankene i tredjestater som 

angitt i vedlegg I til denne forordning.  

  

(1) 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 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 
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Artikkel 4 

Indikatorer på manipulerende atferd 

1.  Når det gjelder indikatorene på manipulerende atferd relatert til falske eller villedende signaler og kurssikring som nevnt i 

avsnitt A i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014, er praksisen beskrevet i avsnitt A bokstav a)–g) i vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 596/2014 fastsatt i avsnitt 1 i vedlegg II til denne forordning. 

2.  Når det gjelder indikatorene på manipulerende atferd i tilknytning til anvendelsen av en falsk plan eller enhver annen form 

for bedrag eller påfunn nevnt i avsnitt B i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014, er praksisen beskrevet i avsnitt B bokstav 

a) og b) i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014 fastsatt i avsnitt 2 i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 5 

Minsteterskler for karbondioksid og nominell varmeeffekt 

1.  Ved anvendelse av artikkel 17 nr. 2 annet ledd i forordning (EU) nr. 596/2014  

a)  skal minsteterskelen for karbondioksid (CO2)-ekvivalenter være 6 millioner tonn per år, 

b)  skal minsteterskelen for nominell varmeeffekt være 2 430 MW. 

2.  Tersklene i nr. 1 skal anvendes på konsernnivå og for all virksomhet, herunder luftfartsvirksomhet eller anlegg, som 

vedkommende deltaker på utslippskvotemarkedet eller dens morforetak eller tilknyttede foretak eier eller kontrollerer, eller hvis 

driftsmessige forhold deltakeren eller dens morforetak eller tilknyttede foretak helt eller delvis er ansvarlig for. 

Artikkel 6 

Fastsettelse av vedkommende myndighet 

1.  Den vedkommende myndigheten som en utsteder av finansielle instrumenter skal melde utsettelse av offentliggjøring av 

innsideinformasjon til i henhold til artikkel 17 nr. 4 og 5 i forordning (EU) nr. 596/2014, skal i følgende tilfeller være 

vedkommende myndighet i den medlemsstaten der utstederen er registrert 

a)  dersom og så lenge utstederen har egenkapitalinstrumenter som er opptatt til handel eller handles med dens samtykke, eller 

som utstederen har søkt opptatt til handel på en handelsplass i medlemsstaten der utstederen er registrert, 

b)  dersom og så lenge utstederen ikke har egenkapitalinstrumenter som er opptatt til handel eller handles med dens samtykke, 

eller som utstederen har søkt opptatt til handel på en handelsplass i en medlemsstat, forutsatt at utstederen har andre 

finansielle instrumenter som er opptatt til handel eller handles med dens samtykke, eller som utstederen har søkt opptatt til 

handel på en handelsplass i medlemsstaten der utstederen er registrert. 

2.  I alle andre tilfeller, herunder når det gjelder utstedere registrert i en tredjestat, skal den vedkommende myndigheten som 

en utsteder av finansielle instrumenter skal melde utsettelse av offentliggjøring av innsideinformasjon til, være vedkommende 

myndighet i den medlemsstaten der 

a)  utstederen har egenkapitalinstrumenter som er opptatt til handel eller handles med dens samtykke, eller som utstederen har 

søkt opptatt til handel på en handelsplass for første gang, 

b)  utstederen har andre finansielle instrumenter som er opptatt til handel eller handles med dens samtykke, eller som 

utstederen har søkt opptatt til handel på en handelsplass for første gang, dersom og så lenge utstederen ikke har 

egenkapitalinstrumenter som er opptatt til handel eller handles med dens samtykke, eller som den har søkt opptatt til handel 

på en handelsplass i en medlemsstat.  
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Dersom utstederen har relevante finansielle instrumenter som er opptatt til handel eller handles med dens samtykke, eller som 

utstederen har søkt opptatt til handel for første gang samtidig på handelsplasser i mer enn én medlemsstat, skal en utsteder av 

finansielle instrumenter melde utsettelsen til vedkommende myndighet for den handelsplassen som er det mest relevante 

markedet med hensyn til likviditet, i henhold til den delegerte kommisjonsforordningen som skal vedtas i henhold til artikkel 26 

nr. 9 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1). 

3.  Med hensyn til underretninger i henhold til artikkel 17 nr. 4 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal en deltaker på 

utslippskvotemarkedet melde utsettelse av offentliggjøring av innsideinformasjon til vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten der deltakeren på utslippskvotemarkedet er registrert. 

Artikkel 7 

Handel i en lukket periode 

1.  En person med ledelsesansvar hos en utsteder skal ha rett til å handle i en lukket periode som angitt i artikkel 19 nr. 11 i 

forordning (EU) nr. 596/2014, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  En av omstendighetene nevnt i artikkel 19 nr. 12 i forordning (EU) nr. 596/2014 har inntruffet. 

b)  Personen med ledelsesansvar kan godtgjøre at den aktuelle transaksjonen ikke kan gjennomføres på et annet tidspunkt enn i 

den lukkede perioden. 

2.  Ved omstendighetene angitt i artikkel 19 nr. 12 bokstav a) i forordning (EU) nr. 596/2014 skal en person med 

ledelsesansvar forut for all handel i en lukket periode, gi utstederen en begrunnet skriftlig anmodning om å få utstederens 

tillatelse til å foreta umiddelbart salg av utstederens aksjer i en lukket periode. 

Den skriftlige anmodningen skal beskrive den planlagte transaksjonen og redegjøre for hvorfor salg av aksjene er det eneste 

rimelige alternativet for å oppnå den nødvendige finansieringen. 

Artikkel 8 

Ekstraordinære omstendigheter 

1.  Før en utsteder treffer beslutning om å gi tillatelse til å foreta umiddelbart salg av sine aksjer i en lukket periode, skal 

utstederen foreta en vurdering fra sak til sak av den skriftlige anmodningen nevnt i artikkel 7 nr. 2 fra personen med 

ledelsesansvar. Utstederen skal bare ha rett til å tillate umiddelbart salg av aksjer i situasjoner der omstendighetene for slike 

transaksjoner kan anses som ekstraordinære. 

2.  Omstendighetene nevnt i nr. 1 skal anses å være ekstraordinære dersom de er av en ekstremt presserende karakter, er 

uforutsette og innebærer et tvingende behov, og de ikke er forårsaket av personen med ledelsesansvar og vedkommende ikke 

har noen kontroll over dem. 

3.  Når en utsteder vurderer om omstendighetene beskrevet i den skriftlige anmodningen nevnt i artikkel 7 nr. 2 er 

ekstraordinære, skal vedkommende, blant andre indikatorer, ta hensyn til hvorvidt og i hvilket omfang personen med 

ledelsesansvar 

a)  på tidspunktet for innsending av anmodningen står overfor en rettslig bindende finansiell forpliktelse eller et rettslig 

bindende krav, 

b)  må gjøre opp for seg eller befinner seg i en situasjon som har oppstått før den lukkede perioden starter, og som krever 

betaling av et beløp til en tredjepart, herunder en skatteforpliktelse, og ikke med rimelighet kan forventes å oppfylle en 

finansiell forpliktelse eller et krav på andre måter enn ved et umiddelbart salg av aksjer.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 



Nr. 82/74 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2020 

 

 

Artikkel 9 

Særtrekk ved handel i en lukket periode 

Utstederen skal ha rett til å tillate at en person med ledelsesansvar hos utstederen handler for egen eller tredjeparts regning i en 

lukket periode, herunder, men ikke begrenset til, situasjoner der personen med ledelsesansvar 

a)  er tildelt eller bevilget finansielle instrumenter i henhold til en aksje- eller spareordning for ansatte, forutsatt at følgende 

vilkår er oppfylt: 

i)  aksje- eller spareordningen for ansatte og ordningens vilkår er tidligere godkjent av utstederen i samsvar med nasjonal 

rett, og vilkårene i ordningen angir tidspunktet for tildeling eller bevilgning og antallet finansielle instrumenter som 

tildeles eller bevilges, eventuelt på hvilket grunnlag antallet er beregnet, og forutsatt at det ikke kan utøves noe skjønn, 

ii)  personen med ledelsesansvar har ikke mulighet til å utøve skjønn ved godtakelsen av de finansielle instrumentene som 

tildeles eller bevilges, 

b)  er tildelt eller bevilget finansielle instrumenter i henhold til en aksje- eller spareordning for ansatte i den lukkede perioden, 

forutsatt at en på forhånd planlagt og organisert tilnærming er fulgt med hensyn til vilkår, hyppighet, tidspunkt for tildeling, 

gruppen av berettigede personer som de finansielle instrumentene er bevilget til, og antallet finansielle instrumenter som 

skal tildeles, og at tildelingen eller bevilgningen av finansielle instrumenter skjer innenfor en definert ramme der tildelingen 

eller bevilgningen av finansielle instrumenter ikke kan påvirkes av eventuell innsideinformasjon, 

c)  utøver opsjoner eller tegningsretter eller konvertering av konvertible obligasjoner tildelt vedkommende i henhold til en 

aksje- eller spareordning for ansatte når forfallsdatoen for slike opsjoner, tegningsretter eller konvertible obligasjoner 

inntreffer i en lukket periode, samt salg av aksjer ervervet gjennom slik utøvelse eller konvertering, forutsatt at alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

i)  personen med ledelsesansvar underretter utstederen om sin utøvelses- eller konverteringsbeslutning minst fire måneder 

før forfallsdato, 

ii)  beslutningen som treffes av personen med ledelsesansvar, er ugjenkallelig, 

iii)  personen med ledelsesansvar har fått utstederens tillatelse før utførelsen, 

d)  erverver utstederens finansielle instrumenter i henhold til en aksje- eller spareordning for ansatte, forutsatt at følgende 

vilkår er oppfylt: 

i)  personen med ledelsesansvar har meldt seg inn i ordningen før den lukkede perioden, med mindre vedkommendes 

ansettelsesdato gjør at han eller hun ikke har kunnet melde seg inn før, 

ii)  personen med ledelsesansvar endrer ikke vilkårene for sin deltakelse i ordningen eller sier opp sin deltakelse i 

ordningen i løpet av den lukkede perioden, 

iii)  kjøpene er klart organisert i henhold til ordningens vilkår, og personen med ledelsesansvar har ikke rett eller juridisk 

mulighet til å endre dem i løpet av den lukkede perioden, eller de skal innenfor rammen av ordningen finne sted på en 

nærmere angitt dato innenfor den lukkede perioden, 

e)  overfører eller mottar, direkte eller indirekte, finansielle instrumenter, forutsatt at de finansielle instrumentene overføres 

mellom to kontoer som tilhører personen med ledelsesansvar, og at overføringen ikke medfører en endring i prisen på de 

finansielle instrumentene, 

f)  oppfyller vilkårene eller utøver rettighetene knyttet til utsteders aksjer og siste frist for et slikt erverv i henhold til utsteders 

vedtekter eller reglement utløper i den lukkede perioden, forutsatt at personen med ledelsesansvar framlegger for utstederen 

dokumentasjon på årsakene til at ervervet ikke kunne finne sted på et annet tidspunkt, og forutsatt at utstederen finner den 

framlagte begrunnelsen tilfredsstillende.  
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Artikkel 10 

Meldepliktige transaksjoner 

1.  I henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 og i tillegg til transaksjoner nevnt i artikkel 19 nr. 7 i nevnte 

forordning skal personer med ledelsesansvar hos en utsteder eller en deltaker på utslippskvotemarkedet og deres nærstående 

personer gi melding til utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet og vedkommende myndighet om sine 

transaksjoner. 

De meldte transaksjonene skal omfatte alle transaksjoner som personer med ledelsesansvar har utført for egen regning, og som, 

når det gjelder utstederne, vedrører utstederens aksjer eller gjeldsinstrumenter eller derivater eller andre finansielle instrumenter 

knyttet til disse, og når det gjelder deltakere på utslippskvotemarkedet, vedrører utslippskvoter, auksjonsprodukter basert på 

utslippskvoter eller derivater knyttet til disse. 

2.  De meldte transaksjonene skal omfatte følgende: 

a)  Erverv, avhending, shortsalg, tegning eller konvertering. 

b)  Aksept eller utøvelse av en aksjeopsjon, herunder en aksjeopsjon gitt til ledere eller ansatte som en del av deres 

godtgjøring, samt avhending av aksjer etter utøvelse av en aksjeopsjon. 

c)  Inngåelse eller utøvelse av aksjebytteavtaler. 

d)  Transaksjoner i eller knyttet til derivater, herunder transaksjoner med kontant oppgjør. 

e)  Inngåelse av en differansekontrakt (CFD) for et finansielt instrument fra den berørte utstederen eller for utslippskvoter eller 

auksjonsprodukter basert på utslippskvoter. 

f)  Erverv, avhending eller utøvelse av rettigheter, herunder salgs- og kjøpsopsjoner og tegningsretter. 

g)  Tegning i kapitalforhøyelse eller utstedelse av et gjeldsinstrument. 

h)  Transaksjoner i derivater og finansielle instrumenter knyttet til et gjeldsinstrument fra den berørte utstederen, herunder 

kredittapsbytteavtaler (CDS-er). 

i)  Transaksjoner som skjer på betingelse av at vilkårene inntreffer og transaksjonene faktisk utføres. 

j)  Automatisk eller ikke-automatisk konvertering av et finansielt instrument til et annet finansielt instrument, herunder 

konvertering av konvertible obligasjoner til aksjer. 

k)  Gaver og donasjoner som gis eller mottas, og mottatt arv. 

l)  Transaksjoner i indeksbaserte produkter, kurver og derivater, i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

m)  Transaksjoner i aksjer eller andeler i investeringsfond, herunder alternative investeringsfond (AIF-er) nevnt i artikkel 1 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(1), i den utstrekning som kreves i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) 

nr. 596/2014. 

n)  Transaksjoner utført av forvalteren av et AIF-fond som personen med ledelsesansvar eller en nærstående person til en slik 

person har investert i, i den utstrekning som kreves i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

o)  Transaksjoner utført av tredjepart i henhold til en individuell portefølje- eller kapitalforvaltningsfullmakt på vegne av eller 

til fordel for en person med ledelsesansvar eller en nærstående person til en slik person. 

p)  Lån eller utlån av aksjer eller gjeldsinstrumenter utstedt av utstederen eller derivater eller andre finansielle instrumenter 

knyttet til dem. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 
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Artikkel 11 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 3. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 17. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______  
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VEDLEGG I 

Offentlige organer og sentralbanker i tredjestater 

1.  Australia: 

— Reserve Bank of Australia 

— Australian Office of Financial Management 

2.  Brasil: 

— Central Bank of Brazil 

— National Treasury of Brazil 

3.  Canada: 

— Bank of Canada 

— Department of Finance Canada 

4.  Kina: 

— People's Bank of China 

5.  Hongkong SAR: 

— Hong Kong Monetary Authority 

— Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong 

6.  India: 

— Reserve Bank of India 

7.  Japan: 

— Bank of Japan 

— Ministry of Finance of Japan 

8.  Mexico: 

— Bank of Mexico 

— Ministry of Finance and Public Credit of Mexico 

9.  Singapore: 

— Monetary Authority of Singapore 

10.  Sør-Korea: 

— Bank of Korea 

— Ministry of Strategy and Finance of Korea 

11.  Sveits: 

— Swiss National Bank 

— Federal Finance Administration of Switzerland 

12.  Tyrkia: 

— Central Bank of the Republic of Turkey 

— Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey 
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13.  De forente stater: 

— Federal Reserve System 

— U.S. Department of the Treasury 

 _____  
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VEDLEGG II 

Indikatorer på manipulerende atferd 

AVSNITT 1 

INDIKATORER PÅ MANIPULERENDE ATFERD RELATERT TIL FALSKE ELLER VILLEDENDE SIGNALER OG 

KURSSIKRING (AVSNITT A I VEDLEGG I TIL FORORDNING (EU) nr. 596/2014) 

1.  Former for praksis som spesifiserer indikatoren i avsnitt A bokstav a) i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014: 

a)  Kjøp av posisjoner, også av parter som har inngått en avtale i skjul, i et finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt 

på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, i sekundærmarkedet, etter tildeling i primærmarkedet, med 

det formål å drive prisen kunstig høyt og skape interesse hos andre investorer – vanligvis kjent som, når det for 

eksempel gjelder egenkapital, «colluding in the after-market of an Initial Public Offer (IPO) where colluding parties are 

involved» (samarbeid i skjul mellom parter i etterkant av en børsintroduksjon som partene er involvert i). Denne 

praksisen kan også illustreres med følgende ytterligere indikatorer på markedsmanipulasjon: 

i)  Uvanlig konsentrasjon av transaksjoner og/eller handelsordrer, enten generelt eller for bare én persons regning som 

benytter en eller flere kontoer, eller for et begrenset antall personer. 

ii)  Transaksjoner eller handelsordrer som det ikke foreligger noen annen åpenbar grunn for annet enn å øke prisen 

eller handelsvolumet, særlig nær et referansepunkt i løpet av handelsdagen, for eksempel når markedet åpner, eller 

nær stengetid. 

b)  Transaksjoner eller handelsordrer som er utført på en slik måte at det skapes hindringer for at prisen på det finansielle 

instrumentet, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, skal falle til under 

eller stige til over et visst nivå, hovedsakelig for å unngå negative konsekvenser som følge av endringer i prisen på det 

finansielle instrumentet, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter – vanligvis 

kjent som «creation of a floor, or a ceiling in the price pattern» (dannelse av en nedre eller øvre prisgrense, et prisgulv 

eller et pristak, i prismønsteret). Denne praksisen kan også illustreres med følgende ytterligere indikatorer på 

markedsmanipulasjon: 

i)  Transaksjoner eller handelsordrer som fører til, eller er egnet til å føre til, at prisen stiger eller faller eller 

opprettholdes i dagene før emisjonen, den frivillige innløsningen eller forfallsdatoen for et tilknyttet derivat eller 

konvertibelt verdipapir. 

ii)  Transaksjoner eller handelsordrer som fører til, eller er egnet til å føre til, stigning eller fall i veid 

gjennomsnittspris for dagen eller et bestemt tidsrom i løpet av handelsperioden. 

iii)  Transaksjoner eller handelsordrer som fører til, eller er egnet til å føre til, at prisen på et underliggende finansielt 

instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, blir liggende under 

eller over en innløsningskurs eller et annet element som brukes til å fastsette utbetaling (f.eks. en handelshindring) 

for et tilknyttet derivat på forfallsdatoen. 

iv)  Transaksjoner på en hvilken som helst handelsplass som fører til, eller er egnet til å føre til, en endring i prisen på 

et underliggende finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på 

utslippskvoter, slik at den overskrider eller ikke oppnår innløsningskursen eller et annet element som brukes til å 

fastsette utbetaling (f.eks. en handelshindring) for et tilknyttet derivat på forfallsdatoen. 

v)  Transaksjoner som fører til, eller er egnet til å føre til, at oppgjørsprisen for et finansielt instrument, en tilknyttet 

spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, endres når denne prisen brukes som 

referanse eller som avgjørende faktor, særlig ved beregning av marginkrav. 

c)  Inngivelse av små handelsordrer med det formål å fastslå omfanget av skjulte ordrer og særlig for å vurdere hva som 

hviler på en «dark» handelsplass uten innsynsmulighet – vanligvis kjent som «ping orders». 

d)  Utførelse av handelsordrer eller en rekke handelsordrer med det formål å avdekke ordrer fra andre deltakere og deretter 

inngivelse av en handelsordre for å dra fordel av opplysningene som er innhentet – vanligvis kjent som «phishing».  
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2.  Former for praksis som spesifiserer indikatoren i avsnitt A bokstav b) i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014: 

a)  Praksisen angitt i nr. 1 bokstav a) i dette avsnitt, vanligvis kjent som, når det for eksempel gjelder egenkapital, 

«colluding in the after-market of an Initial Public Offer (IPO) where colluding parties are involved» (samarbeid i skjul 

mellom parter i etterkant av en børsintroduksjon som partene er involvert i). 

b)  Utnyttelse av betydelig innflytelse som følge av en dominerende stilling over tilbudet av, etterspørselen etter eller 

leveringsordningene for et finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på 

utslippskvoter, med det formål å utløse, eller med sannsynlighet for å utløse, en vesentlig vridning av prisene som 

andre parter må levere, motta eller utsette levering til, for å oppfylle sine forpliktelser – vanligvis kjent som «abusive 

squeeze» (misbruk av dominerende stilling). 

c)  Handel eller inngivelse av handelsordrer på én handelsplass eller utenfor en handelsplass (herunder inngivelse av 

interessemarkeringer) med sikte på utilbørlig å påvirke prisen på det samme finansielle instrumentet på en annen 

handelsplass eller utenfor en handelsplass, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på 

utslippskvoter – vanligvis kjent som «inter-trading venues manipulation» (manipulasjon på tvers av handelsplasser, å 

handle på én handelsplass eller utenfor en handelsplass med sikte på utilbørlig å påvirke prisen på et finansielt 

instrument på en annen handelsplass eller utenfor en handelsplass). Denne praksisen kan også illustreres med følgende 

ytterligere indikatorer på markedsmanipulasjon: 

i)  Utførelse av en transaksjon der kjøps- og salgsprisene endres når differansen mellom kjøps- og salgspris er en 

faktor ved fastsettelse av prisen på en eller flere andre transaksjoner på samme handelsplass eller en annen. 

ii)  Indikatorene angitt i nr. 1 bokstav b) i), bokstav b) iii), bokstav b) iv) og bokstav b) v) i dette avsnitt. 

d)  Handel eller inngivelse av handelsordrer på én handelsplass eller utenfor en handelsplass (herunder inngivelse av 

interessemarkeringer) med sikte på utilbørlig å påvirke prisen på et tilknyttet finansielt instrument på en annen 

handelsplass eller samme handelsplass eller utenfor en handelsplass, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et 

tilknyttet auksjonsprodukt basert på utslippskvoter – vanligvis kjent som «cross-product manipulation» (manipulasjon 

på tvers av produkter, å handle med et finansielt instrument med sikte på utilbørlig å påvirke prisen på et tilknyttet 

finansielt instrument på en annen handelsplass eller på samme handelsplass eller utenfor en handelsplass). Denne 

praksisen kan også illustreres med ytterligere indikatorer på markedsmanipulasjon som nevnt i nr. 1 bokstav b) i), 

bokstav b) iii), bokstav b) iv) og bokstav b) v) og nr. 2 bokstav c) i) i dette avsnitt. 

3.  Former for praksis som spesifiserer indikatoren i avsnitt A bokstav c) i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014: 

a)  Inngåelse av avtaler om salg eller kjøp av et finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et 

auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, som ikke innebærer endring i underliggende interesser eller markedsrisiko, 

eller der den underliggende interessen eller markedsrisikoen overføres mellom parter som opptrer samordnet, eller 

samarbeider i skjul – vanligvis kjent som «wash trades». Denne praksisen kan også illustreres med følgende ytterligere 

indikatorer på markedsmanipulasjon: 

i)  Uvanlig gjentakelse av en transaksjon mellom et begrenset antall parter over et visst tidsrom. 

ii)  Transaksjoner eller handelsordrer som endrer, eller er egnet til å endre, verdsettingen av en posisjon, uten å 

redusere/øke posisjonens størrelse. 

iii)  Indikatoren angitt i nr. 1 bokstav a) i) i dette avsnitt. 

b)  Inngivelse av handelsordrer eller utførelse av en transaksjon eller en rekke transaksjoner, som vises på et offentlig 

informasjonssystem, for å gi inntrykk av aktivitet eller prisbevegelse i et finansielt instrument, en tilknyttet 

spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter – vanligvis kjent som «painting the tape». Denne 

praksisen kan også illustreres med indikatorene angitt i nr. 1 bokstav a) i) og nr. 3 bokstav a) i) i dette avsnitt. 

c)  Transaksjoner som utføres som følge av at kjøps- og salgsordrer inngis samtidig eller nesten samtidig for stort sett 

samme mengde til stort sett samme pris og av en og samme part eller av flere parter som samarbeider i skjul – vanligvis 

kjent som «improper matched orders». Denne praksisen kan også illustreres med følgende ytterligere indikatorer på 

markedsmanipulasjon: 

i)  Transaksjoner eller handelsordrer som fører til, eller er egnet til å føre til, fastsettelse av en markedspris når 

ordrebokens likviditet eller dybde ikke er tilstrekkelig til å fastsette en pris i løpet av handelsperioden. 

ii)  Indikatorene angitt i nr. 1 bokstav a) i), nr. 3 bokstav a) i) og ii) i dette avsnitt.  
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d)  En transaksjon eller en rekke transaksjoner som har som formål å skjule eierskapet til et finansielt instrument, en 

tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, ved brudd på opplysningskravet om at 

det finansielle instrumentet, den tilknyttede spotkontrakten på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, 

offisielt eies av en eller flere parter som samarbeider i skjul. Opplysningene som offentliggjøres, er villedende med 

hensyn til hvem som har den underliggende eiendomsretten til det finansielle instrumentet, den tilknyttede 

spotkontrakten på varer eller auksjonsproduktet basert på utslippskvoter – vanligvis kjent som «concealing ownership» 

(skjult eierskap). Denne praksisen kan også illustreres med indikatoren beskrevet i nr. 3 bokstav a) i) i dette avsnitt. 

4.  Former for praksis som spesifiserer indikatoren i avsnitt A bokstav d) i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014: 

a)  Praksisen angitt i nr. 3 bokstav b) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «painting the tape». 

b)  Praksisen angitt i nr. 3 bokstav c) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «improper matched orders». 

c)  Det å ta en lang posisjon i et finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på 

utslippskvoter, og deretter foreta ytterligere kjøp og/eller utbre villedende positive opplysninger om det finansielle 

instrumentet, den tilknyttede spotkontrakten på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, med sikte på å 

øke prisen på det finansielle instrumentet, den tilknyttede spotkontrakten på varer eller et auksjonsprodukt basert på 

utslippskvoter, ved å tiltrekke seg andre kjøpere. Når prisen ligger på et kunstig høyt nivå, selges den lange posisjonen 

– vanligvis kjent som «pump and dump». 

d)  Det å ta en kort posisjon i et finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på 

utslippskvoter, og deretter foreta ytterligere salg og/eller utbre villedende negative opplysninger om det finansielle 

instrumentet, den tilknyttede spotkontrakten på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, med sikte på å 

senke prisen på det finansielle instrumentet, den tilknyttede spotkontrakten på varer eller et auksjonsprodukt basert på 

utslippskvoter, ved å tiltrekke seg andre selgere. Når prisen har falt, lukkes posisjonen – vanligvis kjent som «trash and 

cash». 

e)  Inngivelse av et stort antall handelsordrer og/eller trekking og/eller oppdateringer av handelsordrer med sikte på å skape 

usikkerhet for andre deltakere, bremse deres strategi og/eller skjule sin egen strategi – vanligvis kjent som «quote 

stuffing». 

f)  Inngivelse av handelsordrer eller en rekke handelsordrer eller utførelse av transaksjoner eller en rekke transaksjoner, 

som er egnet til å utløse eller forsterke en trend og oppmuntre andre deltakere til å påskynde eller forlenge trenden, for å 

skape en mulighet for å avvikle eller åpne en posisjon til en gunstig pris – vanligvis kjent som «momentum ignition». 

Denne praksisen kan også illustreres med den høye andelen trukkede ordrer (f.eks. «order to trade ratio», andel 

handelsordrer) som kan kombineres med volumandelen (f.eks. antall finansielle instrumenter per ordre). 

5.  Former for praksis som spesifiserer indikatoren i avsnitt A bokstav e) i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014: 

a)  Praksisen angitt i nr. 1 bokstav b) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «creation of a floor, or a ceiling in the price 

pattern» (dannelse av en nedre eller øvre prisgrense, et prisgulv eller et pristak, i prismønsteret). 

b)  Praksisen angitt i nr. 2 bokstav c) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «inter-trading venues manipulation» (manipulasjon 

på tvers av handelsplasser, å handle på én handelsplass eller utenfor en handelsplass med sikte på utilbørlig å påvirke 

prisen på et finansielt instrument på en annen handelsplass eller utenfor en handelsplass). 

c)  Praksisen angitt i nr. 2 bokstav d) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «cross-product manipulation» (manipulasjon på 

tvers av produkter, å handle med et finansielt instrument for utilbørlig å påvirke prisen på et tilknyttet finansielt 

instrument på en annen handelsplass eller på samme handelsplass eller utenfor en handelsplass). 

d)  Kjøp eller salg av et finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på 

utslippskvoter, på referansetidspunktet for handelsperioden (f.eks. ved åpning, stenging eller oppgjør) i et bevisst 

forsøk på å øke, redusere eller holde referanseprisen (f.eks. åpningskurs, sluttkurs, oppgjørspris) på et bestemt nivå – 

vanligvis kjent som «marking the close». Denne praksisen kan også illustreres med følgende ytterligere indikatorer på 

markedsmanipulasjon: 

i)  Inngivelse av ordrer som representerer betydelige volumer i handelssystemets sentrale ordrebok et par minutter før 

auksjonens prisfastsettelsesfase, og trekking av disse ordrene noen få sekunder før ordreboken lukkes for beregning 

av auksjonsprisen, med den følge at den teoretiske åpningskursen kan virke høyere/lavere enn den ellers ville ha 

gjort.  
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ii)  Indikatorene angitt i nr. 1 bokstav b) i), bokstav b) iii), bokstav b) iv) og bokstav b) v) i dette avsnitt. 

iii)  Transaksjoner som utføres, eller handelsordrer som inngis, særlig nær et referansepunkt i løpet av handelsdagen, 

som på grunn av sin størrelse i forhold til markedet klart har en betydelig innvirkning på tilbudet eller 

etterspørselen, prisen eller verdien. 

iv)  Transaksjoner eller handelsordrer som det ikke foreligger noen annen åpenbar grunn for, annet enn å øke/senke 

prisen eller øke handelsvolumet, særlig nær et referansepunkt i løpet av handelsdagen, for eksempel når markedet 

åpner, eller nær stengetid. 

e)  Inngivelse av flere eller store handelsordrer som ofte ikke er synlig på den ene siden av ordreboken, for å gjennomføre 

en handel på den andre siden av ordreboken. Når handelen er gjennomført, fjernes ordrer som ikke var ment å utføres – 

vanligvis kjent som «layering» og «spoofing». Denne praksisen kan også illustreres med indikatoren angitt i nr. 4 

bokstav f) i). 

f)  Praksisen angitt i nr. 4 bokstav e) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «quote stuffing». 

g)  Praksisen angitt i nr. 4 bokstav f) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «momentum ignition». 

6.  Former for praksis som spesifiserer indikatoren i avsnitt A bokstav f) i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014: 

a)  Inngivelse av ordrer som trekkes tilbake før de utføres, og som dermed fører til, eller er egnet til å føre til, at det gis et 

villedende inntrykk av etterspørselen etter eller tilbudet av et finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer 

eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, til denne prisen – vanligvis kjent som «placing orders with no 

intention of executing them» (inngivelse av ordrer uten å ha til hensikt å utføre dem). Denne praksisen kan også 

illustreres med følgende ytterligere indikatorer på markedsmanipulasjon: 

i)  Handelsordrer som inngis med en slik pris at de øker etterspørselen («the bid») eller reduserer tilbudet («the offer») 

og fører til, eller er egnet til å føre til, at prisen på et tilknyttet finansielt instrument stiger eller faller. 

ii)  Indikatoren angitt i nr. 4 bokstav f) i) i dette avsnitt. 

b)  Praksisen angitt i nr. 1 bokstav b) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «creation of a floor, or a ceiling in the price 

pattern» (dannelse av en nedre eller øvre prisgrense, et prisgulv eller et pristak, i prismønsteret). 

c)  Endre og/eller opprettholde differansen («spread») mellom kjøps- og salgspris på et kunstig nivå ved misbruk av 

markedsmakt, vanligvis kjent som «excessive bid-offer spreads» (overdrevet differanse mellom kjøps- og salgspris). 

Denne praksisen kan også illustreres med følgende ytterligere indikatorer på markedsmanipulasjon: 

i)  Transaksjoner eller handelsordrer som fører til, eller er egnet til å føre til, omgåelse av beskyttelsestiltakene på 

markedet (f.eks. prisbegrensninger, volumbegrensninger, parametrer for differansen («spread») mellom kjøps- og 

salgspris osv.). 

ii)  Indikatoren angitt i nr. 2 bokstav c) i) i dette avsnitt. 

d)  Inngivelse av handelsordrer som øker etterspørselen («the bid») etter (eller reduserer tilbudet («the offer») av) et 

finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, med det 

formål å øke (eller redusere) prisen på det – vanligvis kjent som «advancing the bid». Denne praksisen kan også 

illustreres med indikatoren angitt i nr. 6 bokstav a) i) i dette avsnitt. 

e)  Praksisen angitt i nr. 2 bokstav c) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «inter-trading venues manipulation» (manipulasjon 

på tvers av handelsplasser, å handle på én handelsplass eller utenfor en handelsplass med sikte på utilbørlig å påvirke 

prisen på et finansielt instrument på en annen handelsplass eller utenfor en handelsplass). 

f)  Praksisen angitt i nr. 2 bokstav d) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «cross-product manipulation» (manipulasjon på 

tvers av produkter, å handle med et finansielt instrument for utilbørlig å påvirke prisen på et tilknyttet finansielt 

instrument på en annen handelsplass eller på samme handelsplass eller utenfor en handelsplass). 

g)  Praksisen angitt i nr. 5 bokstav e) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «layering» og «spoofing». 

h)  Praksisen angitt i nr. 4 bokstav e) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «quote stuffing».  
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i)  Praksisen angitt i nr. 4 bokstav f) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «momentum ignition». 

j)  Inngivelse av handelsordrer for å tiltrekke seg andre markedsdeltakere som bruker tradisjonelle metoder («slow 

traders»), som deretter raskt endres på mindre gunstige vilkår med det formål å få fortjeneste på den inngående 

strømmen av handelsordrer fra «slow traders», vanligvis kjent som «smoking» (røykteppe). 

7.  Former for praksis som spesifiserer indikatoren i avsnitt A bokstav g) i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014: 

a)  Praksisen angitt i nr. 5 bokstav b) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «marking the close». 

b)  Praksisen angitt i nr. 1 bokstav a) i dette avsnitt, vanligvis kjent som, når det for eksempel gjelder egenkapital, 

«colluding in the after-market of an Initial Public Offer (IPO) where colluding parties are involved» (samarbeid i skjul 

mellom parter i etterkant av en børsintroduksjon som partene er involvert i). 

c)  Praksisen angitt i nr. 1 bokstav b) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «creation of a floor, or a ceiling in the price 

pattern» (dannelse av en nedre eller øvre prisgrense, et prisgulv eller et pristak, i prismønsteret). 

d)  Praksisen angitt i nr. 2 bokstav c) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «inter-trading venues manipulation» (manipulasjon 

på tvers av handelsplasser, å handle på én handelsplass eller utenfor en handelsplass med sikte på utilbørlig å påvirke 

prisen på et finansielt instrument på en annen handelsplass eller utenfor en handelsplass). 

e)  Praksisen angitt i nr. 2 bokstav d) i dette avsnitt, vanligvis kjent som «cross-product manipulation» (manipulasjon på 

tvers av produkter, å handle med et finansielt instrument for utilbørlig å påvirke prisen på et tilknyttet finansielt 

instrument på en annen handelsplass eller på samme handelsplass eller utenfor en handelsplass). 

f)  Inngåelse av avtaler med det formål å vri kostnadene i forbindelse med en varekontrakt, for eksempel forsikring eller 

frakt, som fører til at oppgjørsprisen for et finansielt instrument eller en tilknyttet spotkontrakt på varer blir fastsatt til et 

unormalt eller kunstig nivå. 

8.  Praksisen angitt i nr. 2 bokstav c) i dette avsnitt, som også er nevnt i nr. 5 bokstav c), nr. 6 bokstav e) og nr. 7 bokstav d), er 

relevant for virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014 når det gjelder manipulasjon på flere handelsplasser («cross-

venue manipulation»). 

9.  Praksisen angitt i nr. 2 bokstav d) i dette avsnitt, som også er nevnt i nr. 5 bokstav c), nr. 6 bokstav f) og nr. 7 bokstav e) i 

dette avsnitt, er relevant for virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014 når det gjelder manipulasjon på flere 

handelsplasser («cross-venue manipulation»), ettersom prisen på eller verdien av et finansielt instrument kan avhenge av 

eller ha innvirkning på prisen eller verdien på et annet finansielt instrument eller en annen spotkontrakt på varer. 

AVSNITT 2 

INDIKATORER PÅ MANIPULERENDE ATFERD I TILKNYTNING TIL ANVENDELSEN AV FALSKE PLANER ELLER 

ENHVER ANNEN FORM FOR BEDRAG ELLER PÅFUNN (AVSNITT B I VEDLEGG I TIL FORORDNING (EU) nr. 596/2014) 

1.  Former for praksis som spesifiserer indikatoren i avsnitt B bokstav a) i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014: 

a)  Utbredelse av falske eller villedende opplysninger gjennom mediene, herunder internett, eller på enhver annen måte, 

som fører til, eller er egnet til å føre til, at prisen på et finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et 

auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, beveger seg i en retning som er gunstig for posisjonen som innehas, eller for 

en transaksjon som er planlagt av den eller de personene som har interesse av at informasjonen utbres. 

b)  Åpning av en posisjon i et finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på 

utslippskvoter, og stenging av posisjonen umiddelbart etter å ha offentliggjort og framhevet den lange eiertiden for 

investeringen – vanligvis kjent som «opening a position and closing it immediately after its public disclosure» (åpne en 

posisjon og stenge den umiddelbart etter offentliggjøring). 

c)  Praksisen angitt i nr. 4 bokstav c) i avsnitt 1, vanligvis kjent som «pump and dump». Denne praksisen kan også 

illustreres med følgende ytterligere indikatorer på markedsmanipulasjon: 

i)  Utbredelse av nyheter gjennom mediene i forbindelse med en økning (eller reduksjon) av en kvalifiserende 

eierandel før eller like etter en uvanlig bevegelse i prisen på et finansielt instrument. 

ii)  Indikatoren angitt i nr. 5 bokstav d) i) i avsnitt 1. 
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d)  Praksisen angitt i nr. 4 bokstav d) i avsnitt 1, vanligvis kjent som «trash and cash». Denne praksisen kan også illustreres 

med indikatorene angitt i nr. 5 bokstav d) i) i avsnitt 1 og i nr. 1 bokstav c) i) i dette avsnitt. 

e)  Praksisen angitt i nr. 3 bokstav d) i avsnitt 1, vanligvis kjent som «concealing ownership», skjult eierskap. 

f)  Flytting eller lagring av fysiske varer, noe som kan skape et villedende inntrykk av tilbudet av eller etterspørselen etter, 

eller prisen eller verdien på en vare eller et produkt i et finansielt instrument eller en tilknyttet spotkontrakt på varer. 

g)  Flytting av et tomt lastefartøy, noe som kan skape et falskt eller villedende inntrykk av tilbudet av eller etterspørselen 

etter, eller prisen eller verdien på en vare eller et produkt i et finansielt instrument eller en tilknyttet spotkontrakt på 

varer. 

2.  Former for praksis som spesifiserer indikatoren i avsnitt B bokstav b) i vedlegg I til forordning (EU) nr. 596/2014: 

a)  Praksisen angitt i nr. 1 bokstav a) i dette avsnitt. Denne praksisen kan også illustreres med inngivelse av handelsordrer 

eller transaksjoner før eller like etter at markedsdeltakeren eller personer som det er allment kjent er knyttet til nevnte 

markedsdeltaker, utarbeider eller utbrer motstridende analyse- eller investeringsanbefalinger som offentliggjøres. 

b)  Praksisen angitt i nr. 4 bokstav c) i avsnitt 1, vanligvis kjent som «pump and dump». Denne praksisen kan også 

illustreres med indikatoren angitt i nr. 2 bokstav a) i) i dette avsnitt. 

c)  Praksisen angitt i nr. 3 bokstav d) i avsnitt 1, vanligvis kjent som «trash and cash». Denne praksisen kan også illustreres 

med indikatoren angitt i nr. 2 bokstav a) i) i dette avsnitt. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/908 

av 26. februar 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 ved fastsettelse av tekniske 

reguleringsstandarder for kriteriene for, framgangsmåten for og kravene til fastsettelse av en akseptert 

markedspraksis samt kravene for å opprettholde, avvikle eller endre vilkårene for aksept av slik praksis(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk 

(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 13 nr. 7 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Fastsettelsen av felles kriterier, framgangsmåter og krav bør bidra til utviklingen av ensartede ordninger på området for 

akseptert markedspraksis, gi større klarhet om den rettslige ordningen som tillater denne praksisen, og fremme rettferdig 

og effektiv atferd blant markedsdeltakerne. Den bør også bidra til at markedet er velfungerende og styrke dets integritet. 

2) For å sikre at aksepterte markedspraksiser ikke er til hinder for nyskaping og fortsatt dynamisk utvikling på 

finansmarkedene, bør nye eller framvoksende markedstendenser som kan føre til nye markedspraksiser, ikke automatisk 

anses som uakseptable av vedkommende myndigheter. Vedkommende myndigheter bør i stedet vurdere om slike 

markedspraksiser oppfyller kriteriene fastsatt i denne forordning og i forordning (EU) nr. 596/2014. 

3) Aksepterte markedspraksiser bør anvendes på en måte som sikrer markedsintegritet og vern av investorer uten å skape 

risiko for andre markedsdeltakere og andre tilknyttede markeder. Det bør derfor tas behørig hensyn til gjennomsiktighet 

og vilkårene for de markedspraksisene som foreslås som aksepterte markedspraksiser. Når vedkommende myndigheter 

vurderer graden av gjennomsiktighet ved markedspraksiser som foreslås som aksepterte markedspraksiser, både for 

offentligheten og for vedkommende myndigheter, bør de ta hensyn til de ulike fasene i anvendelsen av de potensielle 

aksepterte markedspraksisene. Det er derfor også hensiktsmessig å fastsette særlige krav til gjennomsiktighet for disse 

fasene, det vil si før markedsdeltakerne anvender den aksepterte markedspraksisen, under anvendelsen og når 

markedsdeltakerne slutter å anvende den aksepterte markedspraksisen. 

4) Markedspraksiser som kan fastsettes av vedkommende myndigheter som aksepterte markedspraksiser, kan være av 

forskjellig type og art. Når en vedkommende myndighet fastsetter en markedspraksis som akseptert markedspraksis, bør 

den vurdere hvor ofte opplysninger kreves fra alle personer som skal anvende den, for å sikre at den er tilpasset til og 

egnet for den markedspraksisen som vurderes. Opplysningshyppigheten bør sikre en balanse mellom behovet for å 

informere offentligheten og gi vedkommende myndighet opplysninger til den løpende overvåkingen, og byrden det 

medfører for dem som anvender den aksepterte markedspraksisen, å regelmessig gi opplysninger. Når vedkommende 

myndigheter vurderer en markedspraksis som kan bli anvendt utenfor en handelsplass, bør de dessuten vurdere om 

kravet om en betydelig grad av gjennomsiktighet i markedet er oppfylt. 

5) Vedkommende myndigheter som har akseptert en markedspraksis, bør sikre at den overvåkes i tilstrekkelig grad og med 

den nødvendige aktsomhet. Personer som anvender markedspraksisen, bør derfor være forpliktet til å oppbevare 

tilstrekkelig dokumentasjon over alle ordrer og transaksjoner som utføres, slik at vedkommende myndigheter kan utøve 

sine tilsynsfunksjoner og gjennomføre de håndhevingstiltakene som er fastsatt i forordning (EU) nr. 596/2014. Det er 

også svært viktig at deres virksomhet som er knyttet til anvendelsen av markedspraksisen, kan skilles fra annen 

handelsvirksomhet de utøver for egen regning eller for kunders regning. Dette kan oppnås ved at det føres atskilte 

kontoer.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 10.6.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1. 
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6) Det skal tas særlig hensyn til statusen til enheten som anvender den aksepterte markedspraksisen, særlig når denne 

enheten opptrer på vegne av en annen person som er direkte begunstiget av markedspraksisen, eller for dennes regning. 

Vedkommende myndigheter bør vurdere om det at en person er under tilsyn, er relevant for vurderingen av om en 

bestemt markedspraksis kan aksepteres. 

7) Når vedkommende myndigheter vurderer hvordan markedets likviditet og effektivitet vil bli påvirket av 

markedspraksiser som foreslås som aksepterte markedspraksiser, bør de ta hensyn til markedspraksisenes formål, for 

eksempel hvorvidt markedspraksisenes formål i en bestemt situasjon er å fremme regelmessig handel med illikvide 

finansielle instrumenter, å unngå misbruk av dominerende stilling eller å stille priser når det foreligger en risiko for at 

det ikke finnes motparter i en handel, eller å fremme hensiktsmessig markedsatferd når en deltaker har en dominerende 

stilling. Når det gjelder pris, kan slike formål også være å redusere prissvingninger som følge av for store kjøpskurs-

salgskurs-differanser («spreads») og begrense tilbud av eller etterspørsel etter et finansielt instrument uten å bringe en 

markedstendens i fare, å skape gjennomsiktighet for priser eller å fremme en rettferdig prisvurdering i markeder der de 

fleste handlene gjennomføres utenfor en handelsplass. 

8) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

9) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler samt 

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

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

10) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så 

snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 596/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med «personer under tilsyn» enten 

a)  verdipapirforetak med tillatelse i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2), 

b)  kredittinstitusjoner med tillatelse i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(3), 

c)  finansielle motparter som definert i artikkel 2 nr. 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(4),  

  

(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). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og 

direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 

(3) 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). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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d)  enhver person som er gjenstand for tillatelse og organisatoriske krav og tilsyn fra «vedkommende finansmyndighet» eller 

en «nasjonal reguleringsmyndighet» som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011(1), 

e)  enhver person som er gjenstand for tillatelse og organisatoriske krav og tilsyn fra vedkommende myndigheter, 

reguleringsmyndigheter eller organer med ansvar for varederivatmarkeder eller spotmarkeder, 

f)  operatører som er forpliktet til å overholde bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(2) om 

opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser. 

KAPITTEL II 

AKSEPTERT MARKEDSPRAKSIS 

AVSNITT 1 

Fastsettelse av en akseptert markedspraksis 

Artikkel 2 

Generelle krav 

1.  Før fastsettelsen av en markedspraksis som en akseptert markedspraksis, skal vedkommende myndigheter 

a)  vurdere markedspraksisen ut fra hvert av kriteriene som er fastsatt i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014 og 

ytterligere spesifisert i avsnitt 2 i dette kapittel, 

b)  i egnet omfang rådføre seg med relevante organer, herunder i det minste representanter for utstedere, verdipapirforetak, 

kredittinstitusjoner, investorer, deltakere på utslippskvotemarkedet, markedsoperatører som driver en multilateral 

handelsfasilitet (MHF) eller en organisert handelsfasilitet (OHF), og operatører som driver et regulert marked, og andre 

myndigheter om hvorvidt en markedspraksis bør fastsettes som akseptert markedspraksis. 

2.  Vedkommende myndigheter som har til hensikt å fastsette en markedspraksis som akseptert markedspraksis, skal 

underrette ESMA og andre vedkommende myndigheter om sin hensikt i samsvar med framgangsmåten i avsnitt 3, ved å benytte 

malen i vedlegget. 

3.  Dersom vedkommende myndigheter fastsetter en markedspraksis som akseptert markedspraksis i samsvar med artikkel 13 

i forordning (EU) nr. 596/2014 og med denne forordning, skal de på sitt nettsted offentliggjøre beslutningen om å fastsette 

markedspraksisen som akseptert markedspraksis og en beskrivelse av den berørte praksisen, i samsvar med malen i vedlegget, 

herunder følgende opplysninger: 

a)  En beskrivelse av de typer personer som kan anvende den aksepterte markedspraksisen. 

b)  En beskrivelse av de typer personer eller grupper av personer som kan dra fordel av anvendelsen av den aksepterte 

markedspraksisen, enten ved å anvende den direkte eller ved å utpeke en annen person som anvender den aksepterte 

markedspraksisen («begunstiget»). 

c)  En beskrivelse av hvilken type finansielt instrument som den aksepterte markedspraksisen gjelder. 

d)  En angivelse av hvorvidt den aksepterte markedspraksisen kan anvendes i en bestemt tidsperiode, og en beskrivelse av 

situasjoner eller forhold som fører til midlertidig avbrudd, suspensjon av eller avvikling av praksisen. 

Personene nevnt i første ledd bokstav a) skal være ansvarlige for alle handelsbeslutninger, herunder inngivelse av en ordre, 

trekking eller endring av en ordre og gjennomføring av en transaksjon, eller for utførelsen av handler i forbindelse med den 

aksepterte markedspraksisen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011 av 25. oktober 2011 om integritet og åpenhet på engrosmarkedet for energi 

(EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 
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AVSNITT 2 

Spesifikasjon av kriteriene som skal tas hensyn til ved fastsettelsen av akseptert markedspraksis 

Artikkel 3 

Gjennomsiktighet 

1.  Ved vurderingen av om en markedspraksis kan fastsettes som akseptert markedspraksis og om den oppfyller kriteriet 

fastsatt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 596/2014, skal vedkommende myndigheter undersøke om 

markedspraksisen sikrer at følgende opplysninger vil bli offentliggjort: 

a)  Før en markedspraksis anvendes som akseptert markedspraksis: 

i)  Identiteten til de begunstigede og personene som skal anvende den, og til den av dem som er ansvarlig for å oppfylle 

gjennomsiktighetskravene i henhold til bokstav b) og c) i dette nummer. 

ii)  Angivelse av de finansielle instrumentene som den aksepterte markedspraksisen vil gjelde for. 

iii)  Den tidsperioden som den aksepterte markedspraksisen vil bli gjennomført i, og situasjoner eller forhold som fører til 

midlertidig avbrudd, suspensjon eller avvikling av anvendelsen av den. 

iv)  Angivelse av de handelsplassene der den aksepterte markedspraksisen vil bli utført, og, dersom det er relevant, 

opplysning om muligheten til å utføre transaksjoner utenfor en handelsplass. 

v)  Angivelse av det maksimale kontantbeløpet og av det antall finansielle instrumenter som avsettes til anvendelsen av 

den aksepterte markedspraksisen, dersom det er relevant. 

b)  Når markedspraksisen anvendes som akseptert markedspraksis: 

i)  Regelmessige opplysninger om handelsvirksomheten knyttet til anvendelsen av den aksepterte markedspraksisen, for 

eksempel antall utførte transaksjoner, handelsvolum, transaksjonenes gjennomsnittlige størrelse og gjennomsnittlige 

stilte kjøpskurs-salgskurs-differanser samt priser på utførte transaksjoner. 

ii)  Enhver endring av tidligere offentliggjorte opplysninger om den aksepterte markedspraksisen, herunder endringer med 

hensyn til tilgjengelige ressurser i form av kontanter og finansielle instrumenter, endring av identiteten til personer som 

anvender den aksepterte markedspraksisen, og enhver endring i avsetningen av kontanter eller finansielle instrumenter 

til kontoene til den begunstigede og til de personene som anvender den aksepterte markedspraksisen. 

c)  Når markedspraksisen ikke lenger anvendes som en akseptert markedspraksis på initiativ fra den personen som har anvendt 

den, fra den begunstigede eller fra begge: 

i)  Det faktum at anvendelsen av den aksepterte markedspraksisen har opphørt. 

ii)  En beskrivelse av hvordan den aksepterte markedspraksisen har blitt anvendt. 

iii)  Årsaken eller grunnene til at anvendelsen av den aksepterte markedspraksisen har opphørt. 

Ved anvendelsen av bokstav b) i) kan, dersom flere transaksjoner utføres i løpet av én handelsperiode, daglige aggregerte tall 

aksepteres i forbindelse med de relevante kategoriene av opplysninger. 

2.  Ved vurderingen av om en markedspraksis kan fastsettes som akseptert markedspraksis og om den oppfyller kriteriet 

fastsatt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 596/2014, skal vedkommende myndigheter undersøke om 

markedspraksisen sikrer at de vil få følgende opplysninger: 

a)  Før en markedspraksis anvendes som akseptert markedspraksis: ordningene eller kontraktene mellom de identifiserte 

begunstigede og de personene som vil anvende markedspraksisen når denne er fastsatt som akseptert markedspraksis, 

dersom slike ordninger eller kontrakter er nødvendige for anvendelsen av den. 

b)  Når markedspraksisen anvendes som akseptert markedspraksis: regelmessige rapporter til vedkommende myndighet med 

nærmere opplysninger om de utførte transaksjonene og om anvendelsen av en eventuell ordning eller avtale mellom den 

begunstigede og de personene som anvender den aksepterte markedspraksisen.  
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Artikkel 4 

Sikring av at markedskreftene og samspillet mellom tilbud og etterspørsel virker 

1.  Ved vurderingen av om en markedspraksis som foreslås som akseptert markedspraksis, oppfyller kriteriet fastsatt i 

artikkel 13 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 596/2014, skal vedkommende myndigheter vurdere om markedspraksisen 

begrenser andre markedsdeltakeres muligheter til å reagere på transaksjoner. Vedkommende myndigheter skal også ta hensyn 

til minst følgende kriterier relatert til de typer personer som vil anvende markedspraksisen når den er fastsatt som akseptert 

markedspraksis: 

a)  Hvorvidt de er personer under tilsyn. 

b)  Hvorvidt de er medlemmer av en handelsplass der den aksepterte markedspraksisen vil bli anvendt. 

c)  Hvorvidt de opprettholder dokumentasjon over alle ordrer og transaksjoner i forbindelse med den anvendte 

markedspraksisen på en slik måte at de lett kan skilles fra annen handelsvirksomhet, herunder ved å opprettholde atskilte 

kontoer for anvendelsen av den aksepterte markedspraksisen, særlig for å vise at ordrer legges inn atskilt og enkeltvis uten 

aggregering av ordrer fra flere kunder. 

d)  Hvorvidt de har innført spesifikke interne framgangsmåter som muliggjør 

i)  umiddelbar identifisering av den virksomheten som er knyttet til markedspraksisen, 

ii)  enkel tilgang til dokumentasjonen over relevante ordrer og transaksjoner for vedkommende myndighet på anmodning. 

e)  Hvorvidt de har de ressursene til etterlevelse og revisjon som er nødvendige for til enhver tid å kunne overvåke og sikre 

overholdelsen av vilkårene som er fastsatt for den aksepterte markedspraksisen. 

f)  Hvorvidt de oppbevarer dokumentasjonen nevnt i bokstav c) i minst fem år. 

2.  Vedkommende myndigheter skal vurdere i hvilket omfang markedspraksisen fastsetter en forhåndsdefinert liste over 

handelsvilkår for anvendelsen av den som akseptert markedspraksis, herunder begrensninger med hensyn til priser og volumer, 

og posisjonsgrenser. 

3.  Vedkommende myndigheter skal vurdere i hvilket omfang markedspraksisen og ordningen for eller kontrakten om 

anvendelsen av den 

a)  gjør det mulig for personen som anvender den aksepterte markedspraksisen, å opptre uavhengig av den begunstigede uten å 

være underlagt instrukser, opplysninger eller påvirkning fra den begunstigede når det gjelder måten handelen skal 

gjennomføres på, 

b)  gjør det mulig å unngå interessekonflikter mellom den begunstigede og kundene til personen som anvender den aksepterte 

markedspraksisen. 

Artikkel 5 

Innvirkning på markedets likviditet og effektivitet 

Ved vurderingen av om en markedspraksis som foreslås som akseptert markedspraksis, oppfyller kriteriet fastsatt i artikkel 13 

nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 596/2014, skal vedkommende myndigheter vurdere markedspraksisens innvirkning på 

minst følgende: 

a)  Handelsvolumet. 

b)  Antall ordrer i ordreboken (ordredybde). 

c)  Utførelseshastigheten for transaksjonen. 

d)  Volumvektet gjennomsnittspris for én handelsperiode, daglig sluttkurs.  
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e)  Kjøpskurs- og salgskursdifferansen («spread»), prissvingninger og volatilitet. 

f)  Regelmessigheten til prisstillinger eller transaksjoner. 

Artikkel 6 

Innvirkning på et velfungerende marked 

1.  Ved vurderingen av om en markedspraksis som foreslås som akseptert markedspraksis, oppfyller kriteriet fastsatt i 

artikkel 13 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) nr. 596/2014, skal vedkommende myndigheter ta hensyn til følgende: 

a)  Muligheten for at markedspraksisen kan påvirke prisdannelsen på en handelsplass. 

b)  I hvilket omfang markedspraksisen kan gjøre det lettere å vurdere priser og ordrer som føres i ordreboken, og hvorvidt 

transaksjonene som skal utføres eller ordrer som skal legges inn med sikte på å anvende den som akseptert markedspraksis, 

ikke er i strid med den berørte handelsplassens handelsregler. 

c)  På hvilken måte opplysningene nevnt i artikkel 3 offentliggjøres, herunder hvor de finnes på den berørte 

handelsplattformens nettsted og, dersom det er relevant, hvor de samtidig offentliggjøres på de begunstigedes nettsteder. 

d)  I hvilket omfang markedspraksisen fastsetter en forhåndsdefinert liste over situasjoner eller forhold der anvendelsen av den 

som akseptert markedspraksis midlertidig suspenderes eller begrenses, for eksempel bestemte handelsperioder eller 

handelsfaser som auksjonsfaser, overtakelser, børsnotering, kapitalforhøyelse eller etterfølgende tilbud. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav b) skal det også tas hensyn til en markedspraksis der transaksjoner og ordrer overvåkes 

i sanntid av markedsoperatøren eller verdipapirforetaket eller markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF. 

2.  Vedkommende myndigheter skal vurdere i hvilket omfang en markedspraksis gjør det mulig 

a)  å inngi og utføre ordrer som er knyttet til anvendelsen av den, i løpet av en handelsperiodes åpnings- eller sluttauksjon, 

b)  å inngi eller utføre ordrer eller transaksjoner som er knyttet til anvendelsen av den, i perioder der det gjennomføres 

stabiliserings- og tilbakekjøpstransaksjoner. 

Artikkel 7 

Risikoer for tilknyttede markeders integritet 

Ved vurderingen av om en markedspraksis som foreslås som akseptert markedspraksis, oppfyller kriteriet fastsatt i artikkel 13 

nr. 2 bokstav e) i forordning (EU) nr. 596/2014, skal vedkommende myndigheter ta hensyn til følgende: 

a)  Hvorvidt transaksjoner i forbindelse med anvendelsen av markedspraksisen, når denne er fastsatt som akseptert 

markedspraksis, vil bli rapportert regelmessig til vedkommende myndigheter. 

b)  Hvorvidt de ressursene (kontanter eller finansielle instrumenter) som skal avsettes til anvendelsen av den aksepterte 

markedspraksisen, står i forhold til og er i samsvar med den aksepterte markedspraksisens formål. 

c)  Arten av og størrelsen på godtgjøringen for tjenester som ytes i forbindelse med anvendelsen av en akseptert 

markedspraksis, og om godtgjøringen er fastsatt som et fast beløp; når variabel godtgjøring foreslås, skal den ikke føre til 

atferd som kan skade markedets integritet eller ordnede virkemåte, og den skal være tilgjengelig for vedkommende 

myndighet med sikte på vurdering. 

d)  Hvorvidt den typen personer som skal anvende den aksepterte markedspraksisen, sikrer, dersom det er relevant for det 

markedet som vurderes, en tilstrekkelig atskillelse av eiendeler som er avsatt til anvendelsen av den aksepterte 

markedspraksisen, og eventuelle kunders eiendeler eller deres egne eiendeler.  
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e)  Hvorvidt de respektive oppgavene til de begunstigede og til personene som anvender den aksepterte markedspraksisen, 

eller eventuelt de oppgavene som disse deler, er klart definert. 

f)  Hvorvidt den typen personer som skal anvende den aksepterte markedspraksisen, har innført en organisasjonsstruktur og 

egnede interne ordninger for å sikre at handelsbeslutninger knyttet til den aksepterte markedspraksisen forblir 

konfidensielle for andre enheter hos den berørte personen og uavhengige av handelsordrer som mottas fra kunder, 

porteføljeforvaltning eller ordrer som er plassert for egen regning. 

g)  Hvorvidt det er innført en tilstrekkelig rapporteringsprosess mellom den begunstigede og den personen som kommer til å 

anvende den aksepterte markedspraksisen, som muliggjør utveksling av opplysninger som er nødvendige for at de skal 

kunne oppfylle sine respektive rettslige eller avtalefestede forpliktelser, dersom det er relevant. 

Artikkel 8 

Undersøkelse av markedspraksisen 

Ved vurderingen av om en markedspraksis som foreslås som akseptert markedspraksis, oppfyller kriteriet fastsatt i artikkel 13 

nr. 2 bokstav f) i forordning (EU) nr. 596/2014, skal vedkommende myndigheter særlig ta hensyn til resultatet av enhver 

undersøkelse i markedene de overvåker, som kan skape tvil om den aksepterte markedspraksisen som skal fastsettes. 

Artikkel 9 

Markedets strukturelle karakter 

Ved vurderingen av ikke-profesjonelle investorers deltakelse i det berørte markedet, i samsvar med artikkel 13 nr. 2 bokstav g) i 

forordning (EU) nr. 596/2014, skal vedkommende myndigheter som et minstekrav vurdere 

a)  den innvirkningen markedspraksisen kan ha på ikke-profesjonelle investorers interesser dersom markedspraksisen gjelder 

finansielle instrumenter som handles i markeder der ikke-profesjonelle investorer deltar, 

b)  hvorvidt markedspraksisen øker sannsynligheten for at ikke-profesjonelle investorer finner motparter i finansielle 

instrumenter med lav likviditet uten å øke de risikoene som de tar på seg. 

AVSNITT 3 

Framgangsmåter 

Artikkel 10 

Underretning om planlagt fastsettelse av en akseptert markedspraksis 

1.  Vedkommende myndigheter skal i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EU) nr. 596/2014 per post eller e-post 

underrette ESMA og andre vedkommende myndigheter samtidig om at de har til hensikt å fastsette en akseptert 

markedspraksis, ved hjelp av en på forhånd fastsatt liste over kontaktpunkter som vedkommende myndigheter og ESMA 

utarbeider og regelmessig oppdaterer. 

2.  Underretningen nevnt i nr. 1 skal inneholde følgende: 

a)  En erklæring om at vedkommende myndighet har til hensikt å fastsette en akseptert markedspraksis, herunder forventet 

dato for fastsettelsen. 

b)  Identiteten til den underrettende vedkommende myndighet og kontaktopplysningene til kontaktpersonen(e) hos denne 

vedkommende myndigheten (navn, telefonnummer og e-postadresse, tittel). 

c)  En detaljert beskrivelse av markedspraksisen, herunder 

i)  identifisering av de typer finansielle instrumenter og handelsplasser som den aksepterte markedspraksisen vil bli 

anvendt på, 

ii)  de typer personer som kan anvende den aksepterte markedspraksisen,  
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iii)  typen av begunstigede, 

iv)  angivelse av hvorvidt markedspraksisen kan anvendes i en bestemt tidsperiode, og av eventuelle situasjoner eller 

forhold som fører til midlertidig avbrudd, suspensjon eller avvikling av praksisen. 

d)  Grunnen til at praksisen kan utgjøre markedsmanipulasjon i henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

e)  Nærmere opplysninger om vurderingen som er foretatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

3.  Underretningen nevnt i nr. 1 skal inneholde tabellen for vurdering av en foreslått markedspraksis ved hjelp av malen i 

vedlegget. 

Artikkel 11 

Uttalelse fra ESMA 

1.  Etter å ha mottatt underretningen nevnt i artikkel 13 nr. 4 i forordning (EU) nr. 596/2014, og før den avgir uttalelsen som 

kreves i henhold til nevnte nummer, skal ESMA på eget initiativ eller på anmodning fra en vedkommende myndighet innlede 

en prosess for å meddele den underrettende vedkommende myndighet eventuelle innledende kommentarer, bekymringer, 

meningsforskjeller eller anmodninger om klargjørende opplysninger som gjelder den meldte markedspraksisen. Vedkommende 

meldermyndighet kan gi ESMA ytterligere klargjørende opplysninger om den meldte markedspraksisen. 

2.  Dersom det i løpet av prosessen nevnt i nr. 1 innføres en grunnleggende eller vesentlig endring som påvirker grunnlaget 

for eller innholdet i den meldte markedspraksisen eller vurderingen som er utført av den underrettende vedkommende 

myndighet, skal prosessen for ESMAs avgivelse av en uttalelse om den meldte praksisen opphøre. Dersom det er relevant, skal 

vedkommende myndighet innlede en ny prosess for å fastsette den endrede praksisen som akseptert markedspraksis i samsvar 

med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

AVSNITT 4 

Opprettholdelse, endring og avvikling av aksepterte markedspraksiser 

Artikkel 12 

Gjennomgåelse av en fastsatt akseptert markedspraksis 

1.  Vedkommende myndigheter som har fastsatt akseptert markedspraksis, skal regelmessig og minst hvert annet år vurdere 

om de vilkårene for å fastsette den aksepterte markedspraksisen som er fastsatt i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 596/2014 og i avsnitt 2 i dette kapittel, fortsatt er oppfylt. 

2.  Uten hensyn til den regelmessige gjennomgåelsen i samsvar med artikkel 13 nr. 8 i forordning (EU) nr. 596/2014, skal 

vurderingsprosessen nevnt i nr. 1 også innledes 

a)  når det er ilagt en sanksjon som omfatter en fastsatt akseptert markedspraksis, 

b)  når, som følge av en vesentlig endring i situasjonen i markedet som nevnt i artikkel 13 nr. 8 i nevnte forordning, et eller 

flere av vilkårene for å akseptere en etablert praksis ikke lenger er oppfylt, 

c)  når en vedkommende myndighet har grunn til å mistenke at handlinger som er i strid med forordning (EU) nr. 596/2014, 

utføres eller er blitt utført av den aksepterte markedspraksisens begunstigede, eller av personer som anvender den. 

3.  Dersom vurderingen viser at en fastsatt akseptert markedspraksis ikke lenger oppfyller vilkårene i vedkommende 

myndigheters opprinnelige vurdering som angis i avsnitt 2, skal vedkommende myndigheter enten foreslå at vilkårene for dens 

aksept endres, eller avvikle den aksepterte markedspraksisen, idet det tas hensyn til kriteriene som angis i artikkel 13. 

4.  Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om resultatet av vurderingen, herunder når den aksepterte 

markedspraksisen opprettholdes uten endring.  
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5.  Dersom en vedkommende myndighet foreslår å endre vilkårene for aksepten av en fastsatt akseptert markedspraksis, skal 

den oppfylle kravene som angis i artikkel 2. 

6.  Dersom en vedkommende myndighet beslutter å avvikle en fastsatt akseptert markedspraksis, skal den offentliggjøre og 

meddele sin beslutning samtidig til alle andre vedkommende myndigheter og til ESMA, med angivelse av datoen for avvikling, 

med henblikk på å oppdatere listen over aksepterte markedspraksiser som er offentliggjort i samsvar med artikkel 13 nr. 9 i 

forordning (EU) nr. 596/2014. 

Artikkel 13 

Kriterier for endring eller avvikling av en fastsatt akseptert markedspraksis 

Ved vurderingen av om en fastsatt akseptert markedspraksis skal avvikles eller om det skal foreslås en endring av vilkårene for 

aksept av den, skal vedkommende myndigheter ta hensyn til 

a)  i hvilket omfang de begunstigede eller de personene som anvender den aksepterte markedspraksisen, har overholdt 

vilkårene som er fastsatt i henhold til den aksepterte markedspraksisen, 

b)  i hvilket omfang atferden til de begunstigede eller de personene som anvender en akseptert markedspraksis, har ført til at 

noen av kriteriene som angis i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014, ikke lenger oppfylles, 

c)  i hvilket omfang markedsdeltakere ikke har anvendt den aksepterte markedspraksisen i en bestemt tidsperiode, 

d)  hvorvidt en vesentlig endring i situasjonen på det relevante markedet som nevnt i artikkel 13 nr. 8 i forordning (EU) 

nr. 596/2014 fører til at noen av vilkårene for å fastsette den aksepterte markedspraksisen ikke lenger kan oppfylles, eller 

ikke lenger er nødvendige å oppfylle, idet det særlig tas hensyn til 

i)  hvorvidt det er blitt umulig å oppnå formålet med den aksepterte markedspraksisen, 

ii)  hvorvidt fortsatt bruk av den fastsatte aksepterte markedspraksisen kan ha negativ innvirkning på integriteten eller 

effektiviteten i de markedene som vedkommende myndighet fører tilsyn med, 

e)  hvorvidt det foreligger en situasjon som er omfattet av en generell avviklingsbestemmelse i selve den fastsatte aksepterte 

markedspraksisen. 

KAPITTEL III 

SLUTTBESTEMMELSE 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 3. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 26. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Mal for underretning om hensikt om å fastsette akseptert markedspraksis 

Akseptert markedspraksis for [sett inn navnet på den aksepterte markedspraksisen] 

Foreslått dato for fastsettelse av den aksepterte markedspraksisen: [sett inn datoen da den aksepterte markedspraksisen 

forventes å bli fastsatt av underrettende vedkommende myndighet] 

Beskrivelse av den aksepterte markedspraksisen: 

[sett inn tekst, herunder identifisering av de typer finansielle instrumenter og handelsplasser som den aksepterte 

markedspraksisen vil bli anvendt på, de typer personer som kan anvende den aksepterte markedspraksisen, type begunstigede 

og en angivelse av om markedspraksisen kan anvendes i en bestemt tidsperiode, og av eventuelle situasjoner eller forhold 

som fører til midlertidig avbrudd, suspensjon eller avvikling av praksisen] 

Begrunnelse for at praksisen kan utgjøre markedsmanipulasjon 

[sett inn tekst] 

VURDERING 

Liste over kriterier som er tatt i betraktning Vedkommende myndighets konklusjon og begrunnelse 

a)  Graden av gjennomsiktighet for markedet. [begrunn hvorfor det anses at dette kriteriet er oppfylt] 

b)  Graden av sikring av at markedskreftene og samspillet 

mellom tilbud og etterspørsel virker. 

[begrunn hvorfor det anses at dette kriteriet er oppfylt] 

c)  Innvirkning på markedets likviditet og effektivitet. [begrunn hvorfor det anses at dette kriteriet er oppfylt] 

d)  Handelsmekanismene på det relevante markedet og 

markedsdeltakernes mulighet til å reagere på en egnet måte 

og rettidig på den nye markedssituasjonen denne praksisen 

skaper. 

[begrunn hvorfor det anses at dette kriteriet er oppfylt] 

e)  Risikoer for integriteten til direkte eller indirekte 

tilknyttede markeder, uansett om de er regulert eller ikke, 

for de berørte finansielle instrumentene i Unionen. 

[begrunn hvorfor det anses at dette kriteriet er oppfylt] 

f)  Resultatet av enhver undersøkelse av den relevante 

markedspraksisen foretatt av en vedkommende myndighet 

eller andre myndigheter, særlig med hensyn til om den 

relevante markedspraksisen medførte brudd på regler eller 

bestemmelser utformet for å forhindre markedsmisbruk, 

eller på atferdsregler, uavhengig av om det direkte eller 

indirekte berører det relevante markedet eller tilknyttede 

markeder i Unionen. 

[begrunn hvorfor det anses at dette kriteriet er oppfylt] 

g)  Det relevante markedets strukturelle karakter, blant annet 

om det er regulert eller ikke, hvilke typer finansielle 

instrumenter som handles og hvilke typer markedsdeltakere 

som deltar i markedet, herunder i hvilken grad ikke-

profesjonelle investorer deltar i det relevante markedet. 

[begrunn hvorfor det anses at dette kriteriet er oppfylt] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/909 

av 1. mars 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for innholdet i meldinger som skal gis til vedkommende 

myndigheter, og for utarbeiding, offentliggjøring og vedlikehold av listen over meldinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk 

(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I den delegerte kommisjonsforordningen som skal vedtas i henhold til artikkel 27 nr. 3 tredje ledd i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(2), kreves løpende oversending av referansedata for finansielle instrumenter som 

opptas til handel. I motsetning til dette krever artikkel 4 i forordning (EU) nr. 596/2014 at handelsplasser underretter 

sine vedkommende myndigheter bare én gang om opplysninger om finansielle instrumenter som er gjenstand for en 

søknad om opptak til handel, er opptatt til handel eller handles, og deretter én gang når et finansielt instrument ikke 

lenger handles eller er opptatt til handel. Med forbehold for denne forskjellen mellom rapporteringsplikten i forordning 

(EU) nr. 596/2014 og nevnte delegerte forordning bør rapporteringspliktene som følger av denne forordning, bringes i 

samsvar med rapporteringspliktene som følger av nevnte delegerte forordning, for å redusere den administrative byrden 

for enheter som omfattes av slike plikter. 

2) For å muliggjøre en effektiv bruk av listen over meldinger om finansielle instrumenter bør handelsplasser gi fullstendige 

og nøyaktige meldinger om finansielle instrumenter. Av samme grunn bør vedkommende myndigheter overvåke og 

vurdere meldinger om finansielle instrumenter som mottas fra handelsplasser, og vurdere om de er fullstendige og 

nøyaktige, og umiddelbart underrette dem dersom mangler eller unøyaktigheter påvises. Tilsvarende bør Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) overvåke og vurdere om meldinger som mottas fra vedkommende 

myndigheter, er fullstendige og nøyaktige, og umiddelbart underrette dem dersom mangler eller unøyaktigheter påvises. 

3) Listen over meldinger om finansielle instrumenter bør offentliggjøres av ESMA i elektronisk, maskinleselig og 

nedlastbar form for å fremme effektiv bruk og utveksling av dataene. 

4) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

ESMA 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 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3). 

5) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så 

snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 596/2014.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 10.6.2016, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(3) 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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Meldinger om finansielle instrumenter i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal inneholde alle 

opplysninger nevnt i tabell 2 i vedlegget til denne forordning som gjelder de berørte finansielle instrumentene. 

Artikkel 2 

1. Vedkommende myndigheter skal ved bruk av automatiserte prosesser overvåke og vurdere om meldingene som mottas i 

henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014, oppfyller kravene i artikkel 1 i denne forordning og artikkel 2 i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/378(1). 

2. Operatører av handelsplasser skal ved bruk av automatiserte prosesser umiddelbart underrettes om eventuelle mangler i de 

mottatte meldingene og om eventuell manglende overholdelse av den fristen for inngivelse av meldingen som er fastsatt i 

artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2016/378. 

3. Vedkommende myndigheter skal ved bruk av automatiserte prosesser sende fullstendige og nøyaktige meldinger om 

finansielle instrumenter til ESMA i henhold til artikkel 1. 

Dagen etter at meldingene om finansielle instrumenter er mottatt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014, 

skal ESMA ved bruk av automatiserte prosesser konsolidere de meldingene som er mottatt fra hver vedkommende myndighet. 

4. ESMA skal ved bruk av automatiserte prosesser overvåke og vurdere om meldingene som mottas fra vedkommende 

myndigheter, er fullstendige og nøyaktige og i samsvar med de gjeldende standardene og formatene som er angitt i tabell 3 i 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2016/378. 

5. ESMA skal ved bruk av automatiserte prosesser umiddelbart underrette berørte vedkommende myndigheter om eventuelle 

mangler i de overførte meldingene og om eventuell manglende overholdelse av den fristen for inngivelse av meldingen som er 

fastsatt i artikkel 1 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU) 2016/378. 

6. ESMA skal ved bruk av automatiserte prosesser offentliggjøre den fullstendige listen over meldinger i elektronisk, nedlastbar 

og maskinleselig form på sitt nettsted. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 3. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 1. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/378 av 11. mars 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

fastsettelse av tidspunkt, format og mal for innsending av meldinger til vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 72 av 17.3.2016, s. 1). 
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VEDLEGG 

Meldinger om finansielle instrumenter i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014 

Tabell 1 

Klassifisering av vare- og utslippskvotederivater for tabell 2 (felt 35–37) 

Varegruppe Undergruppe Vare 

«AGRI» — Landbruk «GROS» — Korn og oljeholdige frø «FWHT» — Fôrhvete 

«SOYB» — Soyabønner 

«CORN» — Mais 

«RPSD» — Raps 

«RICE» — Ris 

«OTHR» — Annet 

«SOFT» — Andre landbruks-

produkter 

«CCOA» — Kakao 

«ROBU» — Robustakaffe 

«WHSG» — Hvitt sukker 

«BRWN» — Råsukker 

«OTHR» — Annet 

«POTA» — Poteter  

«OOLI» — Olivenolje «LAMP» — Lampante (olivenolje som ikke 

brukes til konsum) 

«DIRY» — Meieriprodukter  

«FRST» — Skogbruksprodukter  

«SEAF» — Fisk og skalldyr  

«LSTK» — Husdyr  

«GRIN» — Korn «MWHT» — Brødhvete 

«NRGY» — Energi «ELEC» — Elektrisitet «BSLD» — Grunnbelastning 

«FITR» –– Finansielle overføringsrettigheter 

«PKLD» — Toppbelastning 

«OFFP» — Lav belastning 

«OTHR» — Annet 

 «NGAS» — Naturgass «GASP» — GASPOOL 

«LNGG» — LNG 

«NBPG» — NBP 

«NCGG» — NCG 

«TTFG» — TTF 
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Varegruppe Undergruppe Vare 

 «OILP» — Olje «BAKK» — Bakken - skiferolje 

«BDSL» — Biodiesel 

«BRNT» — Brent 

«BRNX» — Brent NX 

«CNDA» — Kanadisk 

«COND» — Kondensat 

«DSEL» — Diesel 

«DUBA» — Dubai 

«ESPO» — ESPO 

«ETHA» — Etanol 

«FUEL» — Drivstoff 

«FOIL» — Tung brennolje 

«GOIL» — Gassolje 

«GSLN» — Bensin 

«HEAT» — Fyringsolje 

«JTFL» — Jetdrivstoff 

«KERO» — Parafin 

«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) 

«MARS» — Mars 

«NAPH» — Nafta 

«NGLO» — NGL 

«TAPI» — Tapis 

«URAL» — Ural 

«WTIO» — WTI 

 «COAL» — Kull 

«INRG» — Inter energy 

«RNNG» — Fornybar energi 

«LGHT» — Lette produkter 

«DIST» — Destillater 

 

«ENVR» — Miljø «EMIS» — Utslipp «CERE» — CER 

«ERUE» — ERU 

«EUAE» — EUA 

«EUAA» — EUAA 

«OTHR» — Annet 

«WTHR» — Vær 

«CRBR» — Karbonrelatert 

 

«FRGT» — Frakt «WETF» — Våtbulk «TNKR» –– Tankskip 

«DRYF» — Tørrbulk «DBCR» –– Tørrbulkskip 

«CSHP» –– Containerskip  
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Varegruppe Undergruppe Vare 

«FRTL» — Gjødsel «AMMO» — Ammoniakk 

«DAPH» — DAP 

(diammoniumfosfat) 

«PTSH» — Kaliumkarbonat 

«SLPH» — Svovel 

«UREA» –– Urea 

«UAAN» — UAN (urea og 

ammoniumnitrat) 

 

«INDP» — Industriprodukter «CSTR» — Byggevarer 

«MFTG» — Produksjonsvarer 

 

«METL» — Metaller «NPRM» — Uedle metaller «ALUM» — Aluminium 

«ALUA» — Aluminiumslegering 

«CBLT» — Kobolt 

«COPR» — Kobber 

«IRON» — Jernmalm 

«LEAD» — Bly 

«MOLY» — Molybden 

«NASC» — NASAAC 

«NICK» –– Nikkel 

«STEL» — Stål 

«TINN» — Tinn 

«ZINC» — Sink 

«OTHR» — Annet 

«PRME» — Edle metaller «GULL» — Gull 

«SLVR» — Sølv 

«PTNM» — Platina 

«PLDM» — Palladium 

«OTHR» — Annet 

«MCEX» — «Multi Commodity 

Exotic» 

  

«PAPR» — Papir «CBRD» — Papir til bølgepapp 

«NSPT» — Avispapir 

«PULP» — Papirmasse 

«RCVP» — Gjenvunnet papir 

 

«POLY» — Polypropylen «PLST» — Plast  

«INFL» — Inflasjon   

«OEST» — Offisiell økonomisk 

statistikk 
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Varegruppe Undergruppe Vare 

«OTHC» — Andre C10 som definert i 

tabell 10.1 i avsnittet «Andre C10-

derivater» i vedlegg III til delegert 

kommisjonsforordning om utfylling av 

forordning (EU) nr. 600/2014 med 

hensyn til tekniske regulerings-

standarder for gjennomsiktighetskrav 

for handelsplasser og verdipapir-

foretak med hensyn til obligasjoner, 

strukturerte finansielle produkter, 

utslippskvoter og derivater. 

«DLVR» –– Leverbar 

«NDLV» — Ikke leverbar 

 

«OTHR» — Annet   

Tabell 2 

Innhold i meldingene som skal inngis til vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i forordning  

(EU) nr. 596/2014 

Nr. Felt Opplysninger som skal rapporteres 

Generelle felter 

1 Instrumentets identifikasjonskode Kode som brukes for å identifisere det finansielle instrumentet. 

2 Instrumentets fulle navn Det finansielle instrumentets fulle navn. 

3 Instrumentets klassifisering Taksonomien som brukes for å klassifisere det finansielle instrumentet. 

En fullstendig og nøyaktig CFI-kode skal angis. 

4 Indikator for varederivater Angivelse av om det finansielle instrumentet hører inn under definisjonen 

av varederivater i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 30 i forordning (EU) 

nr. 600/2014. 

Felter som gjelder utstederen 

5 Identifikator for utstederen eller 

operatøren av handelsplassen 

LEI for utstederen eller operatøren av handelsplassen. 

Felter som gjelder handelsplassen 

6 Handelsplass Segmentspesifikk MIC-kode for handelsplassen eller systematiske 

internaliserere, der slik finnes, ellers operasjonell MIC-kode. 

7 Kortnavn for det finansielle 

instrumentet 

Det finansielle instrumentets kortnavn i samsvar med ISO 18774. 

8 Søknad fra utsteder om opptak til 

handel 

Hvorvidt utstederen av det finansielle instrumentet har søkt om eller 

godkjent handelen med eller opptaket til handel av sine finansielle 

instrumenter på en handelsplass. 
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Nr. Felt Opplysninger som skal rapporteres 

9 Dato for godkjenning av opptak til 

handel 

Dato og klokkeslett da utstederen godkjente opptak til handel av eller 

handelen med sine finansielle instrumenter på en handelsplass. 

10 Dato for søknad om opptak til 

handel 

Dato og klokkeslett for søknaden om opptak til handel på handelsplassen. 

11 Dato for opptak til handel eller dato 

for første handel 

Dato og klokkeslett for opptaket til handel på handelsplassen eller dato 

og klokkeslett da instrumentet ble handlet første gang, eller da 

handelsplassen første gang mottok en ordre eller et pristilbud. 

12 Opphørsdato Dato og klokkeslett når det finansielle instrumentet ikke lenger handles 

eller opptas til handel på handelsplassen. 

Dersom datoen og klokkeslettet ikke er tilgjengelig, skal dette feltet ikke 

fylles ut. 

Felter som gjelder nominell verdi 

13 Nominell valuta 1 Den valutaen som den nominelle verdien er uttrykt i. 

Ved rente- eller valutaderivatkontrakter vil dette være nominell valuta for 

element 1 eller valuta 1 for paret. 

Når det gjelder opsjoner på bytteavtaler der den underliggende 

bytteavtalen er i én valuta, vil dette være den nominelle valutaen for den 

underliggende bytteavtalen. Når det gjelder opsjoner på bytteavtaler der 

den underliggende bytteavtalen er i flere valutaer, vil dette være den 

nominelle valutaen for element 1 i bytteavtalen. 

Felter som gjelder obligasjoner og andre former for gjeldsinstrumenter 

14 Samlet utstedt nominelt beløp Samlet utstedt nominelt beløp i pengeverdi. 

15 Forfallsdato Forfallsdato for det rapporterte finansielle instrumentet. 

Feltet anvendes for gjeldsinstrumenter med fastsatt forfallsdato. 

16 Valuta for nominell verdi Valuta for den nominelle verdien av gjeldsinstrumenter. 

17 Nominell verdi per enhet / minste 

handlede verdi 

Nominell verdi for hvert instrument. Dersom denne ikke foreligger, skal 

den minste handlede verdien angis. 

18 Fast rente Fast rentesats for avkastningen av et gjeldsinstrument når dette beholdes 

til forfallsdatoen, uttrykt i prosent. 

19 Identifikator for indeksen/referanse-

verdien for en obligasjon med 

flytende rente 

Dersom en identifikator finnes. 

20 Navn på indeksen/referanseverdien 

for en obligasjon med flytende rente 

Dersom det ikke finnes en identifikator, angis navnet på indeksen. 

21 Løpetid for indeksen/referanse-

verdien for en obligasjon med 

flytende rente 

Løpetid for indeksen/referanseverdien for en obligasjon med flytende 

rente Løpetiden skal uttrykkes i dager, uker, måneder eller år. 

22 Basispunktspread for indeksen/ 

referanseverdien for en obligasjon 

med flytende rente 

Antall basispunkter over eller under indeksen som brukes til å beregne en 

pris. 
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Nr. Felt Opplysninger som skal rapporteres 

23 Obligasjonens fortrinnsrett Angi type obligasjon: prioritert gjeld, mesaningjeld, uprioritert gjeld eller 

underordnet gjeld. 

Felter som gjelder derivater og verdipapiriserte derivater 

24 Utløpsdato Det finansielle instrumentets utløpsdato. Feltet gjelder bare for derivater 

med en fastsatt utløpsdato. 

25 Prismultiplikator Antall enheter av det underliggende instrumentet som er representert ved 

en enkelt derivatkontrakt. 

For en futurekontrakt eller en opsjon knyttet til en indeks angis beløpet 

per indekspunkt. 

For prisveddemål (spreadbets) angis bevegelsen i prisen på det 

underliggende instrumentet som prisveddemålet er basert på. 

26 Kode for underliggende instrument ISIN-kode for det underliggende instrumentet. 

For ADR-er (American Depositary Receipts), GDR-er (Global Depositary 

Receipts) og lignende instrumenter angis ISIN-koden for det finansielle 

instrumentet som disse instrumentene er basert på. 

For konvertible obligasjoner angis ISIN-koden for det instrumentet som 

obligasjonen kan konverteres til. 

For derivater eller andre instrumenter som har et underliggende instrument, 

angis det underliggende instrumentets ISIN-kode når det underliggende 

instrumentet opptas til handel eller handles på en handelsplass. Når det 

underliggende er utbytteaksjer, angis instrumentkoden for den tilknyttede 

aksjen som gir rett til utbytte av det underliggende. 

For kredittapsbytteavtaler (CDS-er) angis ISIN-kode for referanse-

forpliktelsen. 

Dersom det underliggende er en indeks og har en ISIN, angis ISIN-koden 

for denne indeksen. 

Dersom det underliggende er en kurv, angis ISIN-koder for hver bestanddel 

i kurven som er opptatt til handel eller handles på en handelsplass. Felt 26 

og 27 skal derfor rapporteres så mange ganger som nødvendig for å angi 

alle instrumenter i kurven. 

27 Underliggende utsteder Dersom instrumentet viser til en utsteder, og ikke til ett enkelt 

instrument, angis utstederens LEI-kode. 

28 Navn på underliggende indeks Dersom det underliggende er en indeks, angis indeksens navn. 

29 Løpetid for underliggende indeks Dersom det underliggende er en indeks, angis indeksens løpetid. 

30 Opsjonstype Angivelse av om derivatkontrakten er en kjøpsopsjon (rett til å kjøpe en 

bestemt underliggende eiendel) eller en salgsopsjon (rett til å selge en 

bestemt underliggende eiendel) eller om det på tidspunktet for utøvelsen 

ikke er mulig å fastslå om det er en kjøps- eller salgsopsjon. Ved 

opsjoner på bytteavtaler angis enten 

— «salgsopsjon», dersom det gjelder en opsjon der kjøperen har rett til å 

inngå en bytteavtale som mottaker av fast rente, eller 

— «kjøpsopsjon», dersom det gjelder en opsjon der kjøperen har rett til 

å inngå en bytteavtale som betaler av fast rente. 

Når det gjelder rentetak («caps») og rentegulv («floors»), angis 

— «salgsopsjon» dersom det er satt et rentegulv, og 

— «kjøpsopsjon» dersom det er satt et rentetak. 

Feltet gjelder bare for derivater som er opsjoner eller warranter. 
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Nr. Felt Opplysninger som skal rapporteres 

31 Innløsningskurs «strike» Forhåndsfastsatt pris for innehaverens kjøp eller salg av det 

underliggende instrumentet, eller en opplysning om at prisen ikke kan 

fastslås på tidspunktet for utførelsen. 

Feltet gjelder bare for opsjoner eller warranter, dersom innløsningskursen 

kan fastslås på tidspunktet for utførelsen. 

Dersom kursen ennå ikke er tilgjengelig, men skal fastslås, skal denne 

verdien være «PNDG». 

Dersom innløsningskursen ikke er relevant, skal feltet ikke fylles ut. 

32 Innløsningskursens valuta Valuta for innløsningskursen. 

33 Opsjonstype (utøvelsesmåte) Angivelse av om opsjonen kan utøves bare på en fastsatt dato (europeiske 

og asiatiske opsjoner), på en rekke datoer som er fastsatt på forhånd 

(bermudaopsjon) eller når som helst i kontraktens løpetid (amerikansk 

opsjon). 

Dette feltet er bare relevant for opsjoner, warranter og sertifikater som 

gjelder fordringer («entitlement certificates»). 

34 Leveringstype Angivelse av om det finansielle instrumentet gjøres opp fysisk eller 

kontant. 

Dersom leveringstypen ikke kan fastslås på tidspunktet for utførelsen, 

skal verdien være «OPTL». 

Dette feltet gjelder bare for derivater. 

Vare- og utslippskvotederivater 

35 Varegruppe Varegruppen for den underliggende eiendelsklassen som angitt i 

klassifiseringstabellen for vare- og utslippskvotederivater. 

36 Undergruppe Undergruppen for den underliggende eiendelsklassen som angitt i 

klassifiseringstabellen for vare- og utslippskvotederivater. 

Feltet krever en varegruppe. 

37 Vare Varen for den underliggende eiendelsklassen som angitt i 

klassifiseringstabellen for vare- og utslippskvotederivater. 

Feltet krever en undergruppe. 

38 Transaksjonstype Transaksjonstype som angitt av handelsplassen. 

39 Type sluttkurs Type sluttkurs som angitt av handelsplassen. 

Rentederivater 

—  Feltene i dette avsnittet skal bare fylles ut for instrumenter som har et ikke-finansielt renteinstrument som underliggende. 

40 Referanserente Referanserentens navn. 

41 Løpetiden for rentekontrakten Dersom eiendelsklassen er «Renter», angis kontraktens løpetid i dette 

feltet. Løpetiden skal uttrykkes i dager, uker, måneder eller år. 
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Nr. Felt Opplysninger som skal rapporteres 

42 Nominell valuta 2 Når det gjelder bytteavtaler i flere valutaer eller valutarentebytteavtaler, 

angis den valutaen som element 2 i avtalen er uttrykt i. 

For opsjoner på bytteavtaler der den underliggende bytteavtalen er i flere 

valutaer, angis den valutaen som element 2 i bytteavtalen er uttrykt i. 

43 Fast rente på element 1 Angivelse av eventuell fast rente på element 1. 

44 Fast rente på element 2 Angivelse av eventuell fast rente på element 2. 

45 Flytende rente på element 2 Angivelse av eventuell anvendt rente. 

46 Løpetiden for rentekontrakten på 

element 2 

En angivelse av referanseperioden for renten, fastsatt med forutbestemte 

intervaller, med henvisning til en markedsreferanserente. Løpetiden skal 

uttrykkes i dager, uker, måneder eller år. 

Valutaderivater 

—  Feltene i dette avsnittet skal bare fylles ut for instrumenter som har et ikke-finansielt valutainstrument som underliggende. 

47 Nominell valuta 2 Feltet fylles ut med den underliggende valuta 2 for valutaparet (valuta 1 

innsettes i felt 13 som nominell valuta 1). 

48 FX-type Type underliggende valuta. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/957 

av 9. mars 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for hensiktsmessige ordninger, systemer og framgangsmåter samt maler for 

rapporter som skal brukes for å forebygge, avdekke og rapportere markedsmisbruk eller 

mistenkelige ordrer eller transaksjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk 

(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 16 nr. 5 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er nødvendig å fastsette egnede krav til ordninger, framgangsmåter og systemer som markedsoperatører og 

verdipapirforetak som driver en handelsplass, og enhver person som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller 

gjennomfører transaksjoner, bør ha innført for å rapportere ordrer og transaksjoner som kan utgjøre innsidehandel, 

markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon i henhold til forordning (EU) 

nr. 596/2014. Slike krav bør bidra til å forebygge og avdekke markedsmisbruk. De bør også bidra til å sikre at rapporter 

som oversendes til vedkommende myndigheter, er meningsfylte, fullstendige og nyttige. For å sikre effektiv avdekking 

av markedsmisbruk bør det være innført hensiktsmessige systemer for å overvåke ordrer og transaksjoner. Slike 

systemer bør omfatte analyser som utføres av mennesker med egnet opplæring. Systemene for overvåking av 

markedsmisbruk bør kunne utløse varsler i samsvar med forhåndsdefinerte parametrer slik at det kan utføres ytterligere 

analyser av mulig innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon. Hele 

prosessen vil sannsynligvis kreve en viss grad av automatisering. 

2) For å lette og fremme en konsekvent tilnærming og praksis i hele Unionen med hensyn til å forebygge og avdekke 

markedsmisbruk er det hensiktsmessig å fastsette detaljerte bestemmelser som harmoniserer innholdet i rapporten for og 

tidspunktene for rapporteringen av mistenkelige ordrer og transaksjoner. 

3) Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, og som utfører 

algoritmehandel og er omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2), bør etablere og opprettholde de 

systemene som er nevnt i denne forordning og forordning (EU) nr. 596/2014, og bør fortsatt være omfattet av artikkel 

17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 17.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

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

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

2020/EØS/82/12 
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4) Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, bør på egnede vilkår kunne 

utkontraktere overvåking, avdekking og identifikasjon av mistenkelige ordrer og transaksjoner innenfor et konsern eller 

utkontraktere dataanalyse og generering av varsler. En slik utkontraktering bør gjøre det mulig å dele ressurser, å utvikle 

og opprettholde overvåkingssystemer sentralt og å samle mer fagkunnskap i forbindelse med overvåking av ordrer og 

transaksjoner. Slik utkontraktering bør ikke hindre at vedkommende myndigheter til enhver tid kan vurdere om de 

systemene, ordningene og framgangsmåtene som anvendes av personen som funksjonene er utkontraktert til, er 

effektive med hensyn til å overholde forpliktelsen til å overvåke og avdekke markedsmisbruk. Rapporteringsplikten og 

ansvaret for å overholde denne forordning og artikkel 16 i forordning (EU) nr. 596/2014 bør fortsatt påligge personen 

som utkontrakterer. 

5) Handelsplasser bør ha egnede handelsregler som bidrar til å forebygge innsidehandel og markedsmanipulasjon eller 

forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon. Handelsplasser bør også ha mulighet til å vise ordreboken på nytt 

for å analysere virksomheten i en handelsøkt i forbindelse med algoritmehandel, herunder høyfrekvent handel. 

6) En felles og harmonisert mal for elektronisk oversending av en rapport om mistenkelige transaksjoner og ordrer bør 

bidra til oppfyllelsen av kravene som er fastsatt i denne forordning og i artikkel 16 i forordning (EU) nr. 596/2014, i 

markeder med stadig flere ordrer og transaksjoner over landegrensene. Malen bør også gjøre det lettere for 

vedkommende myndigheter å utveksle opplysninger om mistenkelige ordrer og transaksjoner på en effektiv måte i 

forbindelse med undersøkelser over landegrensene. 

7) De relevante opplysningsfeltene i malen bør, dersom de fylles ut på en klar, fyllestgjørende, objektiv og nøyaktig måte, 

gjøre det lettere for vedkommende myndigheter raskt å vurdere mistanken og iverksette relevante tiltak. Malen bør 

derfor gjøre det mulig for de personene som oversender rapporten, å gi de opplysningene som de anser som relevante, 

om de rapporterte mistenkelige ordrene og transaksjonene, og forklare grunnene til mistanken. Malen bør også gi 

adgang til å gi personopplysninger som gjør det mulig å identifisere personene som er involvert i de mistenkelige 

ordrene og transaksjonene, og å bistå vedkommende myndigheter i gjennomføringen av undersøkelser med sikte på 

raskt å analysere de mistenkte personenes handelsatferd og å etablere forbindelser mellom personer som er involvert i 

annen mistenkelig handel. Slike opplysninger bør gis allerede i starten, slik at undersøkelsens integritet ikke bringes i 

fare dersom en vedkommende myndighet i løpet av en undersøkelse må henvende seg til personen som oversendte 

rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer. Slike opplysninger bør omfatte personens fødselsdato, adresse, 

opplysninger om personens ansettelsesforhold og kontoer, og eventuelt de berørte personenes kundeidentifikator og 

nasjonale identifikasjonsnummer. 

8) For å gjøre det enklere å oversende en rapport om mistenkelige transaksjoner og ordrer bør malen gjøre det mulig å 

vedlegge dokumenter og materiale som anses nødvendig for å underbygge rapporten, herunder i form av et vedlegg med 

en oversikt over de ordrene eller transaksjonene som er relevante for den berørte rapporten, med nærmere angivelse av 

priser og volumer. 

9) Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, og personer som på forretningsmessig grunnlag 

tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, bør ikke rapportere alle mottatte ordrer eller gjennomførte transaksjoner 

som har utløst et internt varsel. Et slikt krav ville være i strid med kravet om at det i hvert enkelt tilfelle skal vurderes 

om det er rimelig grunn til mistanke. 

10) Rapportene om mistenkelige ordrer og transaksjoner bør umiddelbart oversendes til den berørte vedkommende 

myndighet når det har oppstått en rimelig mistanke om at disse ordrene eller transaksjonene kan utgjøre innsidehandel, 

markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon. Analysen av om en gitt ordre eller 

transaksjon skal anses som mistenkelig, bør baseres på fakta og ikke spekulasjon eller antakelser, og den bør utføres så 

snart det er praktisk mulig. Praksisen med å utsette oversendingen av en rapport for å kunne innlemme flere 

mistenkelige ordrer eller transaksjoner er uforenlig med forpliktelsen til å rapportere umiddelbart når en rimelig 

mistanke allerede har oppstått. I alle tilfeller bør oversendingen av en rapport om mistenkelige transaksjoner og ordrer 

vurderes i hvert enkelt tilfelle for å fastslå om flere ordrer og transaksjoner kan rapporteres i én enkelt rapport om 

mistenkelige transaksjoner og ordrer. Videre bør praksisen med å utsette rapporteringen til det er samlet et visst antall 

rapporter om mistenkelige transaksjoner og ordrer, ikke anses som forenlig med kravet om umiddelbar rapportering. 

11) Under noen omstendigheter kan det oppstå en rimelig mistanke om innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på 

innsidehandel eller markedsmanipulasjon en stund etter at den mistenkelige virksomheten fant sted, på grunn av 

etterfølgende hendelser eller tilgjengelige opplysninger. Dette bør ikke være en grunn til å unnlate å rapportere den 
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mistenkelige virksomheten til vedkommende myndighet. For å vise at rapporteringskravene er oppfylt under de særlige 

omstendighetene, bør personen som oversender rapporten, kunne begrunne forskjellen mellom det tidspunktet da den 

mistenkelige virksomheten fant sted, og tidspunktet da det oppsto en rimelig mistanke om innsidehandel, 

markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon. 

12) Oppbevaring av og tilgang til oversendte rapporter om mistenkelige transaksjoner og ordrer, og analyser av mistenkelige 

ordrer og transaksjoner som ikke førte til oversending av en slik rapport, utgjør en viktig del av framgangsmåtene for å 

avdekke markedsmisbruk. Muligheten til å få tilgang til og gjennomgå analysen som ble foretatt av oversendte rapporter 

om mistenkelige transaksjoner og ordrer, og til de mistenkelige ordrene og transaksjonene som ble analysert med den 

konklusjon at det ikke var rimelig grunn til mistanke, vil være til hjelp for personer som på forretningsmessig grunnlag 

gjennomfører eller tilrettelegger transaksjoner, og markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, 

når de vurderer etterfølgende mistenkelige ordrer eller transaksjoner. Den analysen av mistenkelige ordrer og 

transaksjoner som ble utført, men som til slutt ikke førte til at en rapport om mistenkelige transaksjoner og ordrer ble 

oversendt, er til hjelp for disse personene når de skal forbedre sine overvåkingssystemer og avdekke atferdsmønstre som 

samlet sett kan føre til at det oppstår en rimelig mistanke om innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på 

innsidehandel eller markedsmanipulasjon. Videre vil nevnte dokumentasjon også være til hjelp for å bevise at kravene 

fastsatt i denne forordning er oppfylt, og gjøre det lettere for vedkommende myndigheter å utøve sine tilsyns-, 

undersøkelses- og håndhevingsfunksjoner i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014. 

13) Behandling av personopplysninger i henhold til denne forordning bør foregå i samsvar med de nasjonale lovene og 

forskriftene som innarbeider europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1). 

14) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

15) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler samt 

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

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2). 

16) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så 

snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 596/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «rapport om mistenkelig transaksjoner og ordrer» rapporten om mistenkelige ordrer og transaksjoner, herunder om enhver 

trekking eller endring av ordrer, som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller 

markedsmanipulasjon, som skal utarbeides i henhold til artikkel 16 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 596/2014,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) 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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b) «elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring og overføring av data via 

kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler, 

c) «konsern» et konsern som definert i artikkel 2 nr. 11 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(1), 

d) «ordre» enhver ordre, herunder ethvert pristilbud, uansett om formålet er innledende inngivelse, endring, oppdatering eller 

trekking av en ordre, og uansett type. 

Artikkel 2 

Generelle krav 

1.  Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, skal etablere og opprettholde 

ordninger, systemer og framgangsmåter som sikrer 

a)  effektiv og løpende overvåking av alle mottatte og formidlede ordrer og alle gjennomførte transaksjoner, med sikte på å 

avdekke og identifisere ordrer og transaksjoner som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på 

innsidehandel eller markedsmanipulasjon, 

b)  oversending av rapporter om mistenkelige transaksjoner og ordrer til vedkommende myndigheter i samsvar med kravene i 

denne forordning og ved bruk av malen i vedlegget. 

2.  Forpliktelsene omhandlet i nr. 1 får anvendelse på ordrer og transaksjoner som er knyttet til ethvert finansielt instrument, og 

skal gjelde uavhengig av 

a)  i hvilken egenskap ordren plasseres eller transaksjonen gjennomføres, 

b)  hvilke typer kunder som berøres, 

c)  hvorvidt ordrene ble plassert eller transaksjonene ble gjennomført på eller utenfor en handelsplass. 

3.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal etablere og opprettholde ordninger, systemer og 

framgangsmåter som sikrer 

a)  effektiv og løpende overvåking av alle mottatte ordrer og alle gjennomførte transaksjoner, med sikte på å forebygge, 

avdekke og identifisere innsidehandel, markedsmanipulasjon og forsøk på innsidehandel og markedsmanipulasjon, 

b)  oversending av rapporter om mistenkelige transaksjoner og ordrer til vedkommende myndigheter i samsvar med kravene i 

denne forordning og ved bruk av malen i vedlegget. 

4.  Forpliktelsene omhandlet i nr. 3 får anvendelse på ordrer og transaksjoner som er knyttet til ethvert finansielt instrument, og 

skal gjelde uavhengig av 

a)  i hvilken egenskap ordren plasseres eller transaksjonen gjennomføres, 

b)  hvilke typer kunder som berøres.  

  

(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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5.  Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, og markedsoperatører og 

verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal sikre at ordningene, systemene og framgangsmåtene omhandlet i nr. 1 og 3 

a)  er hensiktsmessige og står i forhold til omfanget av, størrelsen på og arten av deres forretningsvirksomhet, 

b)  vurderes regelmessig, i det minste gjennom en årlig revisjon og intern gjennomgåelse, og oppdateres ved behov, 

c)  er dokumentert skriftlig på en tydelig måte, herunder eventuelle endringer eller oppdateringer av dem, med sikte på å 

overholde denne forordning, og at de dokumenterte opplysningene oppbevares i en periode på fem år. 

Personene nevnt i første ledd skal på anmodning gi vedkommende myndighet de opplysningene som er omhandlet i nevnte ledd 

bokstav b) og c). 

Artikkel 3 

Forebygging, overvåking og avdekking 

1.  Ordningene, systemene og framgangsmåtene omhandlet i artikkel 2 nr. 1 og 3 skal 

a)  gjøre det mulig å utføre individuelle og sammenlignende analyser av hver transaksjon som er gjennomført og hver ordre 

som plasseres, endres, trekkes eller avvises i handelsplassens systemer og, når det gjelder personer som på 

forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, også utenfor en handelsplass, 

b)  utløse varsler om virksomhet som krever ytterligere analyser med sikte på å avdekke mulig innsidehandel, 

markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon, 

c)  omfatte all handelsvirksomhet som de berørte personene utøver. 

2.  Personer som på forretningsmessig grunnlag gjennomfører eller tilrettelegger transaksjoner, og markedsoperatører og 

verdipapirforetak som driver handelsplasser, skal på anmodning gi vedkommende myndighet de opplysningene som viser at 

deres systemer er hensiktsmessige og står i forhold til omfanget av, størrelsen på og arten av deres forretningsvirksomhet, 

herunder opplysninger om graden av automatisering som anvendes i slike systemer. 

3.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver handelsplasser, skal i den utstrekning det er hensiktsmessig og står i 

forhold til omfanget av, størrelsen på og arten av deres forretningsvirksomhet, anvende programvaresystemer og ha innført 

framgangsmåter som bidrar til å forebygge og avdekke innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller 

markedsmanipulasjon. 

Systemene og framgangsmåtene omhandlet i første ledd skal omfatte programvare som gir mulighet for utsatt automatisert 

lesing, ny visning og analyse av ordrebokdata, og denne programvaren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å fungere i et miljø med 

algoritmehandel. 

4.  Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, og markedsoperatører og 

verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal innføre og opprettholde ordninger og framgangsmåter som sikrer at et egnet 

omfang av analyser utføres av mennesker i forbindelse med overvåking, avdekking og identifisering av transaksjoner og ordrer 

som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon. 

5.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal innføre og opprettholde ordninger og 

framgangsmåter som sikrer at et egnet omfang av analyser utføres av mennesker også i forbindelse med forebygging av 

innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon.  



Nr. 82/110 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2020 

 

 

6.  En person som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, skal ha rett til å utkontraktere 

gjennom en skriftlig avtale utførelsen av funksjonene som gjelder overvåking, avdekking og identifikasjon av ordrer og 

transaksjoner som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon, til 

en juridisk person som inngår i samme konsern. Den personen som utkontrakterer disse funksjonene, beholder det fulle ansvaret 

for oppfyllelsen av alle sine forpliktelser i henhold til denne forordning og artikkel 16 i forordning (EU) nr. 596/2014, og skal 

sikre at ordningen er klart dokumentert og at oppgaver og ansvarsområder er tildelt og avtalt, herunder utkontrakteringens 

varighet. 

7.  En person som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, kan utkontraktere gjennom en 

skriftlig avtale utførelsen av dataanalyser, herunder ordre- og transaksjonsdata, og genereringen av varsler som er nødvendige 

for at en slik person skal kunne overvåke, avdekke og identifisere ordrer og transaksjoner som kan utgjøre innsidehandel, 

markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon, til en tredjepart («tjenesteyter»). Personen som 

utkontrakterer disse funksjonene, beholder det fulle ansvaret for oppfyllelsen av sine forpliktelser i henhold til denne forordning 

og artikkel 16 i forordning (EU) nr. 596/2014, og skal til enhver tid oppfylle følgende vilkår: 

a)  Personen skal beholde den nødvendige fagkunnskapen og de ressursene som kreves for å kunne vurdere kvaliteten på 

tjenestene som ytes, og tjenesteyternes organisatoriske kompetanse, for løpende å kunne føre tilsyn med de utkontrakterte 

tjenestene og styre risikoene knyttet til utkontrakteringen av disse funksjonene. 

b)  Personen skal ha direkte tilgang til alle relevante opplysninger om dataanalysen og generering av varsler. 

Den skriftlige avtalen skal inneholde en beskrivelse av rettighetene og forpliktelsene til personen som utkontrakterer 

funksjonene nevnt i første ledd, og til tjenesteyteren. Avtalen skal også angi de forholdene som gir personen som utkontrakterer 

funksjonene, rett til å si opp avtalen. 

8.  Som en del av ordningene og framgangsmåtene som er omhandlet i artikkel 2 nr. 1 og 3, skal personer som på 

forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, og markedsoperatører og verdipapirforetak som 

driver en handelsplass, i en periode på fem år oppbevare opplysninger som dokumenterer den analysen som ble utført med 

hensyn til ordrer og transaksjoner som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller 

markedsmanipulasjon, og begrunnelsen for at en rapport om mistenkelige transaksjoner og ordrer ble oversendt eller ikke ble 

oversendt. Disse opplysningene skal legges fram for vedkommende myndighet på anmodning. 

Personene nevnt i første ledd skal sikre at ordningene og framgangsmåtene omhandlet i artikkel 2 nr. 1 og 3 garanterer og 

opprettholder konfidensialiteten til opplysningene nevnt i første ledd. 

Artikkel 4 

Opplæring 

1.  Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, og markedsoperatører og 

verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal organisere og sørge for effektiv og omfattende opplæring av personale som 

deltar i overvåking, avdekking og identifikasjon av ordrer og transaksjoner som kan utgjøre innsidehandel, 

markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon, herunder personale som arbeider med 

behandling av ordrer og transaksjoner. Slik opplæring skal gis regelmessig, være hensiktsmessig og stå i forhold til 

virksomhetens omfang, størrelse og art. 

2.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal i tillegg gi opplæringen omhandlet i nr. 1 til 

personale som deltar i forebygging av innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller 

markedsmanipulasjon. 

Artikkel 5 

Rapporteringsplikt 

1.  Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, og markedsoperatører og 

verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal etablere og opprettholde effektive ordninger, systemer og framgangsmåter 

som, med sikte på oversending av en rapport om mistenkelige transaksjoner og ordrer, gjør det mulig for dem å vurdere om en 

ordre eller transaksjon kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller 
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markedsmanipulasjon. Disse ordningene, systemene og framgangsmåtene skal ta behørig hensyn til de elementene som utgjør 

faktisk innsidehandel eller markedsmanipulasjon eller forsøk på dette i henhold til artikkel 8 og 12 i forordning (EU) 

nr. 596/2014, og til den ikke-uttømmende listen over indikatorer på markedsmanipulasjon som er omhandlet i vedlegg I til 

nevnte forordning og ytterligere presisert i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/522(1). 

2.  Alle personer som er nevnt i nr. 1 og som deltar i behandlingen av samme ordre eller transaksjon, er ansvarlige for å 

vurdere om en rapport om mistenkelige transaksjoner og ordrer skal sendes. 

3.  Personene nevnt i nr. 1 skal sikre at opplysningene som oversendes som en del av en rapport om mistenkelige transaksjoner 

og ordrer, bygger på fakta og analyser, idet de tar hensyn til alle opplysninger de har tilgang til. 

4.  Personene nevnt i nr. 1 skal ha framgangsmåter som sikrer at verken den personen som er gjenstand for den oversendte 

rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer, eller personer som ikke i kraft av sin funksjon eller stilling hos den 

rapporterende personen må kjenne til oversendingen av en rapport om mistenkelige transaksjoner og ordrer, blir informert om at 

en rapport om mistenkelige transaksjoner og ordrer har blitt eller vil bli oversendt til vedkommende myndighet. 

5.  Personene nevnt i nr. 1 skal fylle ut rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer uten å informere verken den 

personen som er gjenstand for den oversendte rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer, eller personer som ikke må 

kjenne til at en rapport om mistenkelige transaksjoner og ordrer vil bli oversendt, herunder dersom det anmodes om 

opplysninger om den personen som er gjenstand for den oversendte rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer, med 

sikte på å fylle ut bestemte felter. 

Artikkel 6 

Tidspunkter for rapporter om mistenkelige transaksjoner og ordrer 

1.  Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, og markedsoperatører og 

verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal sikre at de har innført effektive ordninger, systemer og framgangsmåter for 

umiddelbart å oversende en rapport om mistenkelige transaksjoner og ordrer i samsvar med artikkel 16 nr. 1 og 2 i forordning 

(EU) nr. 596/2014, når det oppstår en rimelig mistanke om faktisk innsidehandel eller markedsmanipulasjon eller forsøk på 

dette. 

2.  Ordningene, systemene og framgangsmåtene omhandlet i nr. 1 skal gjøre det mulig å oversende rapporter om mistenkelige 

transaksjoner og ordrer i forbindelse med tidligere transaksjoner og ordrer dersom mistanken først har oppstått i lys av 

etterfølgende hendelser eller opplysninger. 

I slike tilfeller skal den personen som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, og 

markedsoperatøren og verdipapirforetaket som driver en handelsplass, gi en forklaring i rapporten om mistenkelige 

transaksjoner og ordrer til vedkommende myndighet på tidsforskjellen mellom den mistenkte overtredelsen og oversendingen 

av rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer, idet det tas hensyn til sakens særlige omstendigheter. 

3.  Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, og markedsoperatører og 

verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal gi vedkommende myndighet eventuelle relevante tilleggsopplysninger som 

de får kjennskap til etter at rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer opprinnelig ble oversendt, og skal framlegge alle 

opplysninger og dokumenter som vedkommende myndighet anmoder om.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/522 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 596/2014 med hensyn til unntak for visse offentlige organer og sentralbanker i tredjestater, indikatorene på markedsmanipulasjon, 

tersklene for offentliggjøring, vedkommende myndighet for meldinger om utsettelse, tillatelse til handel i lukkede perioder og typer 

meldepliktige transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar (EUT L 88 av 5.4.2016, s. 1). 



Nr. 82/112 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2020 

 

 

Artikkel 7 

Innholdet i rapporter om mistenkelige transaksjoner og ordrer 

1.  Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, og markedsoperatører og 

verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal oversende en rapport om mistenkelige transaksjoner og ordrer ved hjelp av 

malen i vedlegget. 

2.  Personene nevnt i nr. 1 som oversender rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer, skal på en klar og nøyaktig måte 

fylle ut de opplysningsfeltene som er relevante for de rapporterte ordrene eller transaksjonene. Rapporten om mistenkelige 

transaksjoner og ordrer skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a)  Identiteten til den personen som oversender rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer, og, når det gjelder personer 

som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, i hvilken egenskap denne personen 

opptrer, særlig om den handler for egen regning eller utfører ordrer på vegne av tredjepart. 

b)  Beskrivelse av ordren eller transaksjonen, herunder 

i)  type ordre og type handel, særlig om det gjelder en blokkhandel, og hvor virksomheten fant sted, 

ii)  pris og volum. 

c)  Grunnene til mistanken om at ordren eller transaksjonen utgjør innsidehandel eller markedsmanipulasjon eller et forsøk på 

innsidehandel eller markedsmanipulasjon. 

d)  Metoden for å identifisere personer som deltar i ordren eller transaksjonen som kan utgjøre innsidehandel, 

markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon, herunder den personen som plasserte eller 

utførte ordren, og den personen på hvis vegne ordren ble plassert eller utført. 

e)  Alle andre opplysninger og underlagsdokumenter som kan anses som relevante for vedkommende myndighet med sikte på 

avdekking, undersøkelse og håndheving i forbindelse med innsidehandel, markedsmanipulasjon og forsøk på innsidehandel 

og markedsmanipulasjon. 

Artikkel 8 

Overføringsmetoder 

1.  Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, og markedsoperatører og 

verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal oversende en rapport om mistenkelige transaksjoner og ordrer, herunder 

eventuelle underlagsdokumenter eller vedlegg, til vedkommende myndighet nevnt i artikkel 16 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 

nr. 596/2014 ved bruk av elektroniske midler som angitt av vedkommende myndighet. 

2.  Vedkommende myndigheter skal på sitt nettsted offentliggjøre de elektroniske midlene nevnt i nr. 1. Disse elektroniske 

midlene skal sikre at opplysningene forblir fullstendige og at deres integritet og konfidensialitet bevares under overføringen. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 3. juli 2016. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Mal for rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer 

AVSNITT 1  —  IDENTITETEN TIL ENHETEN/PERSONEN SOM OVERSENDER RAPPORTEN OM MISTENKELILGE 

TRANSAKSJONER OG ORDRER 

Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner / markedsoperatører og 

verdipapirforetak som driver en handelsplass – angi følgende i hvert enkelt tilfelle: 

Den fysiske personens navn [Fornavn og etternavn på den fysiske personen i den rapporterende enheten som har 

ansvar for oversendingen av rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.] 

Stilling i den rapporterende enheten [Stillingen til den fysiske personen i den rapporterende enheten som har ansvar for 

oversendingen av rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.] 

Den rapporterende enhetens navn [Den rapporterende enhetens fulle navn, herunder for juridiske personer 

— den juridiske formen som er registrert i foretaksregisteret i den berørte staten i 

henhold til den lovgivningen som ligger til grunn for registreringen, dersom det er 

relevant, og 

— identifikator for juridisk person (LEI) i samsvar med ISO 17442, LEI-kode, 

dersom det er relevant.] 

Den rapporterende enhetens adresse [Fullstendig adresse (f.eks. gatenavn, husnummer, postnummer, by, stat/provins) og 

land.] 

Den egenskapen enheten opptrer i med 

hensyn til de ordrene eller 

transaksjonene som kan utgjøre 

innsidehandel, markedsmanipulasjon 

eller forsøk på innsidehandel eller 

markedsmanipulasjon 

[Beskrivelse av den egenskapen den rapporterende enheten opptrådte i med hensyn til 

ordren(e) eller transaksjonen(e) som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon 

eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon, f.eks. en enhet som utfører 

ordrer på vegne av kunder, handler for egen regning eller driver en handelsplass, eller 

en systematisk internaliserer.] 

Type handelsvirksomhet (prisstilling, 

arbitrasje osv.) og type instrument som 

den rapporterende enheten handler med 

(verdipapirer, derivater osv.) 

(Om tilgjengelig) 

Forhold til den personen som er 

gjenstand for den oversendte rapporten 

om mistenkelige transaksjoner og 

ordrer 

[Beskrivelse av eventuelle foretaksmessige, avtalemessige eller organisatoriske 

ordninger, omstendigheter eller forbindelser] 

Kontaktperson ved ytterligere 

anmodninger om opplysninger 

[Person i den rapporterende enheten som skal kontaktes ved ytterligere anmodninger 

om opplysninger om denne rapporten (f.eks. den ansvarlige for regeletterlevelse) 

(«compliance officer»), og relevante kontaktopplysninger: 

— Fornavn og etternavn. 

— Kontaktpersonens stilling i den rapporterende enheten. 

— E-postadresse på arbeid.] 

AVSNITT 2  —  TRANSAKSJON/ORDRE 

Beskrivelse av det finansielle 

instrumentet: 

[Beskriv det finansielle instrumentet som er gjenstand for rapporten om mistenkelige 

transaksjoner og ordrer, og angi 

— det finansielle instrumentets fulle navn eller en beskrivelse av det, 

— instrumentets identifikator som definert i en delegert kommisjonsforordning som 

er vedtatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, når det er 

relevant, eller andre koder, 
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 — type finansielt instrument i henhold til den taksonomien som brukes for å 

klassifisere det finansielle instrumentet, og den tilknyttede koden (ISO 10962 

CFI-kode).] 

[Ytterligere opplysninger om ordrer og transaksjoner i forbindelse med OTC-derivater 

(Listen over opplysninger nedenfor er ikke uttømmende) 

— Angi type OTC-derivat (f.eks. differansekontrakter (CFD-er), bytteavtaler, 

kredittbytteavtaler (CDS-er) og OTC-opsjoner) ved å benytte de typene som er 

angitt i artikkel 4 nr. 3 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 1247/2012. 

— Beskriv OTC-derivatets egenskaper, herunder minst følgende dersom det er 

relevant for den berørte derivattypen: 

— Nominelt beløp (pålydende). 

— Den valutaen som prisen er uttrykt i. 

— Forfallsdato. 

— Premie (pris). 

— Rentesats. 

— Beskriv minst følgende dersom det er relevant for den berørte typen OTC-derivat: 

— Margin, forskuddsbetaling og det underliggende finansielle instrumentets 

nominelle størrelse eller verdi. 

— Transaksjonsvilkår, for eksempel innløsningsprisen, kontraktsvilkårene (f.eks. 

gevinst eller tap per prisendring ved «spread betting»). 

— Beskriv det underliggende finansielle instrumentet for OTC-derivatet med 

nærmere angivelse av følgende: 

— Det underliggende finansielle instrumentets fulle navn eller en beskrivelse av 

det. 

— Instrumentets identifikator som definert i den delegerte kommisjons-

forordningen som skal vedtas i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) 

nr. 600/2014, når det er relevant, eller andre koder. 

— Type finansielt instrument i henhold til den taksonomien som brukes for å 

klassifisere det finansielle instrumentet, og den tilknyttede koden (ISO 10962 

CFI-kode).] 

Dato og klokkeslett for transaksjoner 

eller ordrer som kan utgjøre 

innsidehandel, markedsmanipulasjon 

eller forsøk på innsidehandel eller 

markedsmanipulasjon 

[Angi dato(ene) og klokkeslett(ene) for ordren(e) eller transaksjonen(e), herunder 

spesifisert tidssone.] 

Markedet der ordren eller transaksjonen 

fant sted 

[Angi 

— navn og kode for å identifisere handelsplassen, den systematiske internalisereren 

eller den organiserte handelsplattformen utenfor Unionen der ordren ble plassert 

og transaksjonen ble gjennomført i henhold til den delegerte kommisjons-

forordningen vedtatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, eller 

— «utenfor en handelsplass» dersom ordren ikke ble plassert eller transaksjonen ikke 

ble gjennomført på noen av ovennevnte steder.] 
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Sted (land) [Landets fulle navn og landkoden på to bokstaver i henhold til ISO 3166-1.] 

[Angi 

— hvor ordren ble avgitt (dersom opplysningen foreligger), 

— hvor ordren ble utført.] 

Beskrivelse av ordren eller transak-

sjonen: 

[Beskriv minst følgende egenskaper ved den eller de rapporterte ordren(e) eller 

transaksjonen(e): 

— Transaksjonens referansenummer / ordrens referansenummer (der det er relevant). 

— Dato og klokkeslett for oppgjør. 

— Kjøpspris/salgspris. 

— Volum/mengde av finansielle instrumenter. 

 [Dersom det finnes flere ordrer eller transaksjoner som kan utgjøre innsidehandel, 

markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon, 

kan nærmere opplysninger om priser og volumer for slike ordrer og transaksjoner 

gis til vedkommende myndighet i et vedlegg til rapporten om mistenkelige 

transaksjoner og ordrer.] 

— Opplysninger om ordreavgivelsen, herunder minst følgende: 

— Type ordre (f.eks. «kjøp med en grense på x euro»). 

— Måten ordren ble plassert på (f.eks. i en elektronisk ordrebok). 

— Tidspunktet da ordren ble plassert. 

— Den personen som faktisk plasserte ordren. 

— Den personen som faktisk mottok ordren. 

— Med hvilke midler ordren ble overført. 

— Opplysninger om trekking eller endring av ordren (dersom det er relevant): 

— Tidspunktet for endring eller trekking. 

— Personen som endret eller trakk ordren. 

— Endringens art (f.eks. endring av pris eller mengde) og endringens omfang. 

 [Dersom det finnes flere ordrer eller transaksjoner som kan utgjøre 

innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller 

markedsmanipulasjon, kan nærmere opplysninger om priser og volumer for 

slike ordrer og transaksjoner gis til vedkommende myndighet i et vedlegg til 

rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer.] 

— Med hvilke midler ordren ble endret (f.eks. via e-post, telefon osv.).] 

AVSNITT 3  —  BESKRIVELSE AV MISTANKENS KARAKTER 

Mistankens karakter [Angi hvilken type overtredelse de rapporterte ordrene eller transaksjonene kan 

utgjøre: 

— Markedsmanipulasjon. 

— Innsidehandel. 
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 — Forsøk på markedsmanipulasjon. 

— Forsøk på innsidehandel.] 

Grunner til mistanken [Beskriv aktiviteten (transaksjoner og ordrer, måten ordrene er plassert eller 

transaksjonene er gjennomført på, og hvilke egenskaper ved ordrene og 

transaksjonene som gjør dem mistenkelige) og hvordan den rapporterende personen 

ble oppmerksom på saken, og angi nærmere grunnene til mistanken. 

Beskrivelsen kan omfatte følgende (kriteriene er bare veiledende, og listen er ikke 

uttømmende): 

— For finansielle instrumenter som er opptatt til handel / handles på en handelsplass, 

gis en beskrivelse av den typen samhandling i forbindelse med ordreboken/ 

transaksjoner som kan utgjøre innsidehandel, markedsmanipulasjon eller forsøk 

på innsidehandel eller markedsmanipulasjon. 

— For OTC-derivater gis nærmere opplysninger om transaksjoner eller ordrer 

plassert i den underliggende eiendelen og opplysninger om en eventuell 

forbindelse mellom handler på kontantmarkedet i den underliggende eiendelen og 

de rapporterte handlene med OTC-derivatet.] 

AVSNITT 4  —  IDENTITETEN TIL PERSONEN HVIS ORDRER ELLER TRANSAKSJONER KAN UTGJØRE INNSIDEHANDEL, 

MARKEDSMANIPULASJON ELLER FORSØK PÅ INNSIDEHANDEL ELLER MARKEDSMANIPULASJON 

(«MISTENKT PERSON») 

Navn [For fysiske personer: fornavn og etternavn.] 

For juridiske personer: fullt navn, herunder eventuell juridisk form som angitt i 

selskapsregisteret i det landet der enheten i henhold til lovgivningen der er registrert, 

dersom det er relevant, og identifikator for juridisk person (LEI) i samsvar med ISO 

17442, dersom det er relevant.] 

Fødselsdato [Bare for fysiske personer.] 

[åååå-mm-dd] 

Nasjonalt identifikasjonsnummer (om 

relevant) 

[Dersom det er relevant i den berørte medlemsstaten.] 

[Tall og/eller tekst] 

Adresse [Fullstendig adresse (f.eks. gatenavn, husnummer, postnummer, by, stat/provins) og 

land.] 

Opplysninger om ansettelsesforholdet: 

— Sted 

— Stilling 

[Opplysninger om den mistenkte personens ansettelsesforhold fra informasjonskilder 

som er tilgjengelige internt i den rapporterende enheten (f.eks. kontodokumentasjon i 

forbindelse med kunder, personalinformasjon i forbindelse med en ansatt i den 

rapporterende enheten).] 

Kontonummer/-numre [Nummer på kontant- og verdipapirkonto(er), eventuelle felleskontoer eller eventuelle 

fullmakter som gjelder den kontoen den mistenkte enheten/personen innehar.] 

Kundeidentifikator i forbindelse med 

transaksjonsrapportering i henhold til 

forordning (EU) nr. 600/2014 om 

markeder for finansielle instrumenter 

(eller en annen identifikasjonskode) 

[Dersom den mistenkte personen er kunde hos den rapporterende enheten.] 

Forholdet til utstederen av de berørte 

finansielle instrumentene (dersom det 

er relevant og kjent) 

[Beskrivelse av eventuelle foretaksmessige, avtalemessige eller organisatoriske 

ordninger, omstendigheter eller forbindelser] 



Nr. 82/118 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2020 

 

 

AVSNITT 5  —  TILLEGGSOPPLYSNINGER 

Bakgrunn eller andre opplysninger som den rapporterende enheten anser som relevante for rapporten 

[Listen nedenfor er ikke uttømmende. 

— Den mistenkte personens status (f.eks. ikke-profesjonell kunde, institusjoner). 

— Arten av den mistenkte enhetens/personens innblanding (for egen regning, på vegne av en kunde, annet). 

— Størrelsen på den mistenkte enhetens/personens portefølje. 

— Datoen da forretningsforbindelsen med kunden startet, dersom den mistenkte enheten/personen er kunde hos den 

rapporterende personen/enheten. 

— Type virksomhet som utøves av den mistenkte enhetens handelsavdeling, dersom opplysningene er tilgjengelige. 

— Den mistenkte enhetens/personens handelsmønstre. Følgende eksempler er veiledende og kan være nyttige: 

— Den mistenkte enhetens/personens handelsvaner med hensyn til bruk av finansiell giring og shortsalg, og hyppigheten i 

bruk av slike. 

— Forholdet mellom omfanget av den rapporterte ordren/transaksjonen og det gjennomsnittlige omfanget av de ordrene 

som er inngitt / transaksjonene som er gjennomført av den mistenkte enheten/personen i løpet av de siste tolv 

månedene. 

— Den mistenkte enhetens/personens vaner med hensyn til de utstederne hvis verdipapirer enheten/personen har handlet 

med, eller de typene finansielle instrumenter den har handlet med i løpet av de siste tolv månedene, særlig hvorvidt den 

rapporterte ordren/transaksjonen gjelder en utsteder hvis verdipapirer den mistenkte enheten/personen har handlet med i 

det siste året. 

— Andre enheter/personer som det er kjent at har vært involvert i ordrene eller transaksjonene som kan utgjøre innsidehandel, 

markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markedsmanipulasjon: 

— Navn. 

— Virksomhet (f.eks. utførelse av ordrer på vegne av kunder, handel for egen regning, drift av en handelsplass, 

systematisk internaliserer osv.).] 

AVSNITT 6  —  VEDLAGT DOKUMENTASJON 

[Angi de underlagsdokumentene og det materialet som er vedlagt denne rapporten om mistenkelige transaksjoner og ordrer. 

Eksempler på slik dokumentasjon er e-postmeldinger, opptak av samtaler, dokumentasjon over ordrer/transaksjoner, 

bekreftelser, meglerrapporter, dokumentasjon av fullmakt(er) og opplysninger fra medier dersom det er relevant. 

Dersom de detaljerte opplysningene om ordrene/transaksjonene nevnt i avsnitt 2 i denne malen gis i et eget vedlegg, angis 

tittelen på vedlegget.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/958 

av 9. mars 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for de tekniske ordningene for objektiv presentasjon av 

investeringsanbefalinger eller annen informasjon med anbefaling eller forslag til en 

investeringsstrategi, og for offentliggjøring av særlige interesser eller interessekonflikter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk 

(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 20 nr. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Harmoniserte standarder for investeringsanbefalinger eller annen informasjon med anbefaling eller forslag til en 

investeringsstrategi (heretter kalt «anbefalinger») er nødvendige for en objektiv, klar og nøyaktig presentasjon av slik 

informasjon og for offentliggjøring av interesser og interessekonflikter. De bør overholdes av personer som utarbeider 

eller formidler anbefalinger. Særlig bør anbefalinger presenteres objektivt og på en måte som ikke villeder 

markedsdeltakere eller allmennheten, slik at det sikres høye standarder for rettferdighet, redelighet og gjennomsiktighet 

i markedet. 

2) Alle personer som utarbeider eller formidler anbefalinger, bør ha ordninger for å sikre at informasjon presenteres på en 

objektiv måte, og at interesser eller interessekonflikter offentliggjøres på en effektiv måte. Videre bør det innføres 

ytterligere ordninger for de personkategoriene som på grunn av sin art og virksomhet vanligvis utgjør en større risiko for 

markedets integritet og vernet av investorer. Denne gruppen omfatter uavhengige analytikere, verdipapirforetak, 

kredittinstitusjoner, personer som har som hovedvirksomhet å utarbeide eller formidle anbefalinger, og de fysiske 

personene som arbeider for dem i henhold til en arbeidsavtale eller på annen måte, samt andre personer som foreslår 

investeringsbeslutninger om finansielle instrumenter, og som ifølge egne opplysninger har finansiell erfaring eller 

ekspertise, eller som anses å ha det av markedsdeltakerne (heretter kalt «eksperter»). Den ikke-uttømmende listen over 

indikatorer som skal vurderes i forbindelse med identifiseringen av slike eksperter, omfatter hvor ofte de utarbeider 

anbefalinger, antall personer som følger anbefalingene når de formidler dem, deres personlige yrkesbakgrunn, herunder 

om de tidligere har utarbeidet anbefalinger på forretningsmessig grunnlag, og om deres tidligere anbefalinger 

videreformidles eller har blitt videreformidlet av tredjepart, for eksempel medier. 

3) Identiteten til personer som utarbeider anbefalinger, eventuelt deres vedkommende myndighet, og datoer og tidspunkt 

da anbefalingene ble ferdigstilt og deretter formidlet, bør offentliggjøres, ettersom disse opplysningene kan være 

verdifulle for investorer i forbindelse med deres investeringsbeslutninger. 

4) Offentliggjøring av verdivurderinger og metoder gir informasjon som er nyttig for å forstå anbefalinger og for å vurdere 

i hvilken utstrekning de personene som utarbeider dem, er konsekvente i sine verdivurderinger og anvendte metoder.  

I anbefalinger som er utarbeidet av samme person og gjelder selskaper i samme bransje eller samme land, bør visse 

faktorer som er felles for anbefalingene, framheves på en konsekvent måte. Derfor bør uavhengige analytikere, 

verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, personer som har som hovedvirksomhet å utarbeide anbefalinger, og de fysiske 

personene som arbeider for dem i henhold til en arbeidsavtale eller på annen måte, samt eksperter, i anbefalingene 

forklare eventuelle endringer av verdivurderingene og metodene de anvender.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 17.6.2016, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

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

2020/EØS/82/13 
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5) Interessene til personer som utarbeider anbefalinger, og de konfliktene som disse interessene kan medføre, vil kunne 

påvirke den oppfatningen som disse personene gir uttrykk for i sine anbefalinger. For å sikre at det kan vurderes om 

informasjonen er objektiv og pålitelig, bør det opplyses om alle forbindelser og omstendigheter som med rimelighet kan 

forventes å minske informasjonens objektivitet, herunder interessene eller interessekonfliktene til personen som 

utarbeider anbefalingen, eller til en person som tilhører samme konsern, knyttet til det finansielle instrumentet eller den 

utstederen som anbefalingen direkte eller indirekte vedrører. 

6) Opplysninger om interesser eller interessekonflikter bør være tilstrekkelig spesifikke til at mottakeren av anbefalingen 

kan danne seg en velfundert oppfatning om interessens eller interessekonfliktens omfang og art. Uavhengige 

analytikere, verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, personer som har som hovedvirksomhet å utarbeide anbefalinger, og 

de fysiske personene som arbeider for dem i henhold til en arbeidsavtale eller på annen måte, samt eksperter, bør også 

angi om de eier en lang eller kort nettoposisjon som overstiger en på forhånd fastsatt terskel, i den utstedte 

aksjekapitalen til den utstederen som anbefalingen gjelder. I den forbindelse bør de beregne den korte eller lange 

nettoposisjonen i samsvar med metoden for beregning av posisjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 236/2012(1). 

7) Av forholdsmessighetshensyn bør personer som utarbeider anbefalinger, kunne tilpasse sine ordninger for objektiv 

presentasjon og for offentliggjøring av interesser eller interessekonflikter innenfor grensene som fastsettes i denne 

forordning, herunder når de utarbeider ikke-skriftlige anbefalinger i forbindelse med for eksempel møter, presentasjoner 

(«road shows») eller lyd- eller videokonferanser samt intervjuer på radio, fjernsyn eller nettsteder. 

8) Anbefalinger kan formidles i uendret, endret eller oppsummert form av en annen person enn den som har utarbeidet 

dem. Den måten personer som formidler anbefalinger, håndterer anbefalingene på, kan ha sterk innvirkning på hvordan 

investorer vurderer anbefalingene. Særlig kan kjennskap til identiteten til den personen som formidler anbefalingen, og 

graden av endring av den opprinnelige anbefalingen, være verdifulle opplysninger for investorer i deres vurdering av 

investeringsbeslutninger. 

9) Dersom personer som formidler anbefalinger, ekstrapolerer bare visse deler av en opprinnelig anbefaling, kan dette 

innebære en vesentlig endring av innholdet i den opprinnelige anbefalingen. En endring av den opprinnelige 

anbefalingens retning (f.eks. ved å endre en anbefaling om å «kjøpe», til en anbefaling om å «beholde» eller «selge», 

eller omvendt, eller ved å endre kursmålet) bør alltid anses som en vesentlig endring. 

10) Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med denne forordning bør utføres i samsvar med nasjonale lover og 

forskrifter som innarbeider europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(2). 

11) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

12) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler samt 

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

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3). 

13) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så 

snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 596/2014.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars 2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler (EUT L 86 

av 24.3.2012, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(3) 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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «ekspert» en person omhandlet i artikkel 3 nr. 1 punkt 34 ii) i forordning (EU) nr. 596/2014 som gjentatte ganger foreslår 

investeringsbeslutninger om finansielle instrumenter, og som 

i)  ifølge egne opplysninger har finansiell ekspertise eller erfaring, eller 

ii)  framlegger anbefalingen på en slik måte at andre personer har grunn til å tro at vedkommende har finansiell ekspertise 

eller erfaring, 

b) «konsern» et konsern som definert i artikkel 2 nr. 11 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(1). 

KAPITTEL II 

UTARBEIDING AV ANBEFALINGER 

Artikkel 2 

Identiteten til personer som utarbeider anbefalinger 

1.  Personer som utarbeider investeringsanbefalinger eller annen informasjon med anbefaling eller forslag til en investerings-

strategi (heretter kalt «anbefalinger»), skal i alle anbefalinger som de utarbeider, klart og tydelig opplyse om sin identitet og gi 

følgende opplysninger om identiteten til enhver annen person som har ansvar for utarbeidingen av anbefalingen: 

a)  Navn på og stillingsbetegnelse for alle fysiske personer som er involvert i utarbeidingen av anbefalingen. 

b)  Dersom en fysisk eller en juridisk person som er involvert i utarbeidingen av anbefalingen, opptrer i henhold til en kontrakt, 

herunder en arbeidsavtale, eller på annen måte for en juridisk person, angis den juridiske personens navn. 

2.  Dersom personen som utarbeider anbefalinger, er et verdipapirforetak, en kredittinstitusjon eller en fysisk person som 

arbeider for et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon i henhold til arbeidsavtale eller på annen måte, skal vedkommende, i 

tillegg til opplysningene fastsatt i nr. 1, angi identiteten til den berørte vedkommende myndighet i anbefalingen. 

3.  Dersom personen som utarbeider anbefalinger, ikke er en person som omhandlet i nr. 2, men er underlagt 

selvreguleringsstandarder eller atferdsregler for utarbeidingen av anbefalinger, skal vedkommende, i tillegg til opplysningene 

fastsatt i nr. 1, ta med en henvisning til disse standardene eller atferdsreglene i anbefalingen. 

Artikkel 3 

Alminnelige forpliktelser knyttet til objektiv presentasjon av anbefalinger 

1.  Personer som utarbeider anbefalinger, skal sikre at anbefalingene oppfyller følgende krav: 

a)  At det skilles klart mellom fakta og tolkninger, vurderinger, oppfatninger og andre typer opplysninger som ikke er fakta. 

b)  At alle vesentlige informasjonskilder angis klart og tydelig.  

  

(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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c)  At alle informasjonskilder er pålitelige, eller dersom det hersker tvil om hvorvidt en kilde er pålitelig, at det gjøres klart og 

tydelig oppmerksom på dette. 

d)  At alle prognoser, forventninger og kursmål klart og tydelig angis som slike, og at vesentlige antakelser som ligger til grunn 

for utarbeidingen eller bruken av dem, angis. 

e)  At dato og tidspunkt da utarbeidingen av anbefalingen ble ferdigstilt, angis klart og tydelig. 

2.  Dersom offentliggjøring av informasjonen som kreves i nr. 1 bokstav b) eller e), ikke står i forhold til anbefalingens 

lengde eller form, herunder når det gjelder en ikke-skriftlig anbefaling gitt i forbindelse med for eksempel møter, presentasjoner 

(«road shows») eller lyd- eller videokonferanser samt intervjuer på radio, fjernsyn eller nettsteder, skal personen som utarbeider 

anbefalingen, angi i anbefalingen hvor personene som mottar anbefalingen, lett og vederlagsfritt kan få direkte tilgang til de 

nødvendige opplysningene. 

3.  Personer som utarbeider anbefalinger, skal på anmodning fra vedkommende myndighet dokumentere anbefalinger de har 

utarbeidet. 

Artikkel 4 

Ytterligere forpliktelser knyttet til objektiv presentasjon av anbefalinger som gjelder for personer omhandlet i artikkel 

3 nr. 1 punkt 34 i) i forordning (EU) nr. 596/2014 og eksperter 

1.  I tillegg til opplysningene som er fastsatt i artikkel 3, skal personer omhandlet i artikkel 3 nr. 1 punkt 34 i) i forordning 

(EU) nr. 596/2014 og eksperter i anbefalingen gi følgende opplysninger på en klar og tydelig måte: 

a)  En erklæring om hvorvidt utstederen som anbefalingen direkte eller indirekte vedrører, har blitt underrettet om 

anbefalingen og om anbefalingen senere har blitt endret. 

b)  Et sammendrag av alt grunnlag for verdivurderinger eller metoder og de underliggende forutsetningene som er benyttet for 

enten å vurdere et finansielt instrument eller en utsteder, eller for å fastsette et kursmål for et finansielt instrument, samt en 

angivelse og et sammendrag av eventuelle endringer i verdivurderingen, metoden eller de underliggende forutsetningene. 

c)  En angivelse av hvor nærmere opplysninger om verdivurderingen eller metoden og de underliggende forutsetningene er 

direkte og lett tilgjengelige, med mindre personen som utarbeider anbefalinger, har benyttet eiendomsrettslig beskyttede 

modeller. 

d)  En angivelse av hvor vesentlige opplysninger om de benyttede eiendomsrettslig beskyttede modellene er direkte og lett 

tilgjengelige, dersom den personen som utarbeider anbefalinger, har benyttet eiendomsrettslig beskyttede modeller. 

e)  En redegjørelse for betydningen av de anbefalingene som gis, f.eks. om å «kjøpe», «selge» eller «beholde», og tidsrammen 

for den investeringen anbefalingen gjelder, forklart på egnet måte, samt en egnet advarsel om risiko, herunder en 

sensitivitetsanalyse av forutsetningene. 

f)  En angivelse av den planlagte oppdateringshyppigheten for anbefalingen. 

g)  En angivelse av relevant dato og tidspunkt for alle priser på finansielle instrumenter nevnt i anbefalingen. 

h)  Dersom en anbefaling avviker fra tidligere anbefalinger som gjelder samme finansielle instrument eller utsteder og har blitt 

formidlet i den foregående tolvmånedersperioden, skal endringen(e) og datoen for den tidligere anbefalingen angis. 

i)  En liste over alle deres anbefalinger om finansielle instrumenter eller utstedere som har blitt formidlet i den foregående 

tolvmånedersperioden, der hver anbefaling inneholder: datoen for formidlingen, identiteten til den (de) fysiske personen(e) 

omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), kursmålet og den relevante markedsprisen på tidspunktet for formidlingen, 

anbefalingens retning og kursmålets eller anbefalingens gyldighetsperiode. 

2.  Dersom offentliggjøring av informasjonen som kreves i nr. 1 bokstav b), e) eller i), ikke står i forhold til anbefalingens 

lengde eller form, herunder når det gjelder en ikke-skriftlig anbefaling gitt i forbindelse med for eksempel møter, presentasjoner 

(«road shows») eller lyd- eller videokonferanser samt intervjuer på radio, fjernsyn eller nettsteder, skal personen som utarbeider 

anbefalingen, angi i anbefalingen hvor personene som mottar anbefalingen, lett og vederlagsfritt kan få direkte tilgang til de 

nødvendige opplysningene.  
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Artikkel 5 

Alminnelige forpliktelser knyttet til opplysninger om interesser eller interessekonflikter 

1.  Personer som utarbeider anbefalinger, skal i sine anbefalinger opplyse om alle forbindelser og forhold som med rimelighet 

kan forventes å minske objektiviteten i anbefalingen, herunder interesser eller interessekonflikter som gjelder dem selv eller en 

fysisk eller juridisk person som arbeider for dem i henhold til en kontrakt, herunder en arbeidsavtale, eller på annen måte, og 

som var involvert i utarbeidingen av anbefalingen, knyttet til det finansielle instrumentet eller den utstederen som anbefalingen 

direkte eller indirekte vedrører. 

2.  Dersom en person som utarbeider anbefalinger omhandlet i nr. 1, er en juridisk person, skal de opplysningene som skal 

offentliggjøres i henhold til nr. 1, også omfatte enhver interesse eller interessekonflikt som vedrører en person som tilhører 

samme konsern, og som 

a)  er kjent eller med rimelighet kan forventes å være kjent for personer som er involvert i utarbeidingen av anbefalingen, eller 

b)  er kjent for personer som, selv om de ikke er involvert i utarbeidingen av anbefalingen, har eller med rimelighet kan 

forventes å ha tilgang til anbefalingen før den ferdigstilles. 

3.  Dersom en person som utarbeider anbefalinger omhandlet i nr. 1, er en fysisk person, skal de opplysningene som skal 

offentliggjøres i henhold til nr. 1, også omfatte enhver interesse eller interessekonflikt som vedrører en person som har nær 

forbindelse til ham eller henne. 

Artikkel 6 

Ytterligere forpliktelser knyttet til opplysninger om interesser eller interessekonflikter fra personer omhandlet i 

artikkel 3 nr. 1 punkt 34 i) i forordning (EU) nr. 596/2014 og eksperter 

1.  I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 5, skal en person omhandlet i artikkel 3 nr. 1 punkt 34 i) i forordning (EU) 

nr. 596/2014 og en ekspert gi følgende opplysninger i anbefalingen om sine interesser og interessekonflikter knyttet til den 

utstederen som anbefalingen direkte eller indirekte vedrører: 

a)  Dersom vedkommende eier en lang eller kort nettoposisjon som overskrider terskelen på 0,5 % av utstederens samlede 

utstedte aksjekapital, beregnet i samsvar med artikkel 3 i forordning (EU) nr. 236/2012 og kapittel III og IV i delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 918/2012(1): en erklæring om dette med angivelse av om nettoposisjonen er lang eller kort. 

b)  Dersom utstederen eier mer enn 5 % av sin samlede utstedte aksjekapital: en erklæring om dette. 

c)  Dersom den personen som utarbeider anbefalingen, eller en annen person som tilhører samme konsern som denne 

i)  er en prisstiller eller likviditetstilbyder i forbindelse med utsteders finansielle instrumenter: en erklæring om dette, 

ii)  har vært hoved- eller medtilrettelegger i forbindelse med et offentliggjort tilbud om finansielle instrumenter i utstederen 

i de foregående tolv månedene: en erklæring om dette, 

iii)  er part i en avtale med utstederen om levering av slike tjenester fra verdipapirforetak som angis i avsnitt A og B i 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2): en erklæring om dette, forutsatt at dette ikke vil 

medføre offentliggjøring av konfidensielle forretningsopplysninger, og at avtalen har vært i kraft i de foregående tolv 

månedene eller har gitt opphav, i samme periode, til en forpliktelse til å betale eller motta godtgjøring, 

iv)  er part i en avtale med utstederen om utarbeiding av anbefalingen: en erklæring om dette.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 918/2012 av 5. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 

om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler med hensyn til definisjoner, beregning av korte nettoposisjoner, dekkede 

kredittbytteavtaler for statspapirer, terskler for melding, likviditetsterskler for oppheving av begrensninger, betydelige verdifall for 

finansielle instrumenter og negative hendelser (EUT L 274 av 9.10.2012, s. 1). 

(2) 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 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 
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2.  Dersom en person omhandlet i nr. 1 er et verdipapirforetak, en kredittinstitusjon eller en fysisk eller juridisk person som 

arbeider for et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon i henhold til en kontrakt, herunder en arbeidsavtale, eller på annen 

måte, skal denne personen, i tillegg til opplysningene fastsatt i nr. 1, gi følgende opplysninger i anbefalingen: 

a)  En beskrivelse av de gjeldende interne organisatoriske og administrative ordningene og eventuelle informasjonsbarrierer 

som er innført for å forebygge og unngå interessekonflikter knyttet til anbefalingene. 

b)  Dersom godtgjøringen til fysiske eller juridiske personer som arbeider for vedkommende i henhold til en arbeidsavtale eller 

på annen måte, og som var involvert i utarbeidingen av anbefalingen, er direkte knyttet til transaksjoner i forbindelse med 

slike tjenester fra verdipapirforetak som angis i avsnitt A og B i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU, eller andre typer 

transaksjoner som gjennomføres av vedkommende eller juridiske personer som er del av samme konsern, eller til 

transaksjonsgebyrer som mottas av vedkommende eller juridiske personer som er del av samme konsern: en erklæring om 

dette. 

c)  Opplysninger om prisen og datoen for erverv av aksjer dersom fysiske personer som arbeider for personen omhandlet i 

første ledd i henhold til en arbeidsavtale eller på annen måte, og som var involvert i utarbeidingen av anbefalingen, mottar 

eller erverver aksjer i den utstederen som anbefalingen direkte eller indirekte vedrører, før et offentlig tilbud om slike 

aksjer. 

3.  Dersom personen omhandlet i nr. 1 er et verdipapirforetak, en kredittinstitusjon eller en fysisk eller juridisk person som 

arbeider for et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon i henhold til en kontrakt, herunder en arbeidsavtale, eller på annen 

måte, skal vedkommende hvert kvartal offentliggjøre hvor stor andel av alle anbefalinger som tilhører kategoriene «kjøp», 

«behold», «selg» eller tilsvarende i løpet av de foregående tolv månedene, og hvor stor andel av utstederne i hver av disse 

kategoriene som denne personen har levert vesentlige tjenester fra verdipapirforetak som angis i avsnitt A og B i vedlegg I til 

direktiv 2014/65/EU, til i de foregående tolv månedene. 

4.  Dersom offentliggjøring av informasjonen nevnt i nr. 1 og 2 ikke står i forhold til anbefalingens lengde eller form, 

herunder når det gjelder en ikke-skriftlig anbefaling gitt i forbindelse med for eksempel møter, presentasjoner («road shows») 

eller lyd- eller videokonferanser samt intervjuer på radio, fjernsyn eller nettsteder, skal personen som utarbeider anbefalingen, 

angi i anbefalingen hvor personene som mottar anbefalingen, lett og vederlagsfritt kan få direkte tilgang til de nødvendige 

opplysningene. 

Artikkel 7 

Formidling av anbefalinger fra personen som utarbeider dem 

Dersom en person som utarbeider anbefalinger, formidler en anbefaling den har utarbeidet, skal anbefalingen inneholde datoen 

og tidspunktet da anbefalingen ble formidlet første gang. 

KAPITTEL III 

FORMIDLING AV ANBEFALINGER UTARBEIDET AV TREDJEPARTER 

Artikkel 8 

Ordninger for formidling av anbefalinger 

1.  Personer som formidler anbefalinger som er utarbeidet av en tredjepart, skal formidle følgende opplysninger til personene 

som mottar anbefalingene: 

a)  Deres identitet, på en klar og tydelig måte. 

b)  Alle forbindelser og forhold som med rimelighet kan forventes å minske objektiviteten i anbefalingen, herunder interesser 

eller interessekonflikter knyttet til det finansielle instrumentet eller den utstederen som anbefalingen direkte eller indirekte 

vedrører. 

c)  Datoen og tidspunktet da anbefalingen ble formidlet første gang.  
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2.  Dersom en person omhandlet i nr. 1 er et verdipapirforetak, en kredittinstitusjon eller en fysisk eller juridisk person som 

arbeider for et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon i henhold til en kontrakt, herunder en arbeidsavtale, eller på annen 

måte, skal denne personen, i tillegg til opplysningene fastsatt i nr. 1, formidle følgende opplysninger til personene som mottar 

anbefalingene: 

a)  Identiteten til den berørte vedkommende myndighet. 

b)  Personens egne interesser eller opplysning om interessekonflikter som fastsatt i artikkel 5 og artikkel 6 nr. 1 og 2, med 

mindre denne personen opptrer som formidlingskanal for anbefalingene som utarbeides innenfor samme konsern, uten å ha 

noen innflytelse på hvilken anbefaling som formidles. 

Artikkel 9 

Ytterligere tiltak for formidling av sammendrag av eller utdrag fra anbefalinger 

1.  I tillegg til opplysningene fastsatt i artikkel 8, skal personer som formidler et sammendrag av eller et utdrag fra en 

anbefaling utarbeidet av en tredjepart, sikre at sammendraget eller utdraget 

a)  er klart og ikke villedende, 

b)  er identifisert som et sammendrag eller et utdrag, 

c)  inneholder en klar identifisering av den opprinnelige anbefalingen. 

2.  Personene nevnt i nr. 1 skal også sikre at opplysningene om den som har utarbeidet anbefalingen, som fastsatt i artikkel  

2–6, gjøres tilgjengelig enten direkte, i sammendraget eller utdraget, eller gjennom en henvisning til stedet der de personene 

som mottar sammendraget av eller utdraget fra anbefalingen, vederlagsfritt kan få tilgang til disse opplysningene. 

Artikkel 10 

Ytterligere tiltak for formidling av vesentlig endrede anbefalinger 

1.  I tillegg til opplysningene fastsatt i artikkel 8, skal personer som formidler en anbefaling som er utarbeidet av en 

tredjepart, og som er vesentlig endret, sikre at den vesentlige endringen beskrives tydelig og i detalj i anbefalingen. 

2.  Personene nevnt i nr. 1 skal oppfylle kravene i artikkel 2–5 med hensyn til den vesentlige endringen, og ta med i den 

vesentlig endrede anbefalingen en henvisning til stedet der de personene som mottar den vesentlig endrede anbefalingen, 

vederlagsfritt kan få tilgang til opplysningene fastsatt i artikkel 2–6 om personen som utarbeidet den opprinnelige anbefalingen. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 3. juli 2016. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/960 

av 17. mai 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for hensiktsmessige ordninger, systemer og framgangsmåter for markedsdeltakere 

som formidler informasjon ved gjennomføring av markedssonderinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk 

(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 11 nr. 9 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Hensiktsmessige ordninger, framgangsmåter og dokumentasjonskrav er nødvendig for å sikre at markedssonderinger 

håndteres og kontrolleres effektivt. Som en del av de hensiktsmessige ordningene bør markedsdeltakere som formidler 

informasjon, fastsette framgangsmåter som beskriver hvordan markedssonderinger skal gjennomføres. Disse 

framgangsmåtene bør innbefatte et standardisert sett av opplysninger som skal gis til og innhentes fra personer som 

mottar markedssonderingen, for å sikre at ingen unødvendige eller potensielt sensitive opplysninger spres, og at alle 

personer som mottar markedssonderingen, mottar de samme opplysningene. 

2) Det er nødvendig å skape sikkerhet med hensyn til innholdet i de opplysningene som formidles i forbindelse med 

markedssonderinger. Dersom markedssonderingene gjennomføres per telefon og markedsdeltakeren som formidler 

informasjon, har tilgang til telefonlinjer med opptak, bør markedsdeltakeren derfor bruke disse linjene. Dersom 

markedssonderinger gjennomføres via andre kanaler enn telefonlinjer med opptak, bør dokumentasjon over 

kommunikasjonen i forbindelse med markedssonderingen oppbevares i form av lyd- eller videoopptak eller i skriftlig 

form. Dersom markedssonderingen gjennomføres via telefonlinjer med opptak, eller ved bruk av lyd- eller videoopptak, 

bør det av hensyn til vernet av personopplysninger innhentes samtykke til opptak fra den personen som mottar 

markedssonderingen. 

3) For å gjøre det lettere for vedkommende myndigheter å gjennomføre undersøkelser ved mistanke om markedsmisbruk 

bør markedsdeltakere som formidler informasjon, for hver markedssondering føre en oversikt over personene som 

mottok markedssonderingen. 

4) For å redusere risikoen for utilbørlig spredning av innsideinformasjon bør en markedsdeltaker som formidler 

informasjon, føre en oversikt over de potensielle investorene som har underrettet markedsdeltakeren om at de ikke 

ønsker å motta markedssonderinger. Potensielle investorer bør gis mulighet til å meddele at de ikke ønsker å motta 

markedssonderinger, enten i forbindelse med alle potensielle transaksjoner eller bare bestemte typer transaksjoner. 

5) Når markedsdeltakere som formidler informasjon, gjennomfører en markedssondering, bør det antas at 

innsideinformasjon spres som ledd i den normale utøvelsen av vedkommendes arbeid, yrke eller forpliktelser i henhold 

til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014. I denne forbindelse bør markedsdeltakeren som formidler 

informasjon, bare anses for å spre den som ledd i den normale utøvelsen av arbeid, yrke eller forpliktelser dersom 

markedsdeltakeren oppfyller alle krav, herunder dokumentasjonskrav fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) 

nr. 596/2014 og denne forordning. 

6) Ettersom det kan være komplisert å vurdere hva som utgjør innsideinformasjon i henhold til artikkel 11 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 596/2014, bør markedsdeltakere som formidler informasjon, oppbevare dokumentasjon over alle 

markedssonderinger, herunder de sonderingene som etter denne markedsdeltakerens vurdering ikke innebærer spredning 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 17.6.2016, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

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

2020/EØS/82/14 
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av innsideinformasjon. Slik dokumentasjon gjør det lettere for markedsdeltakere som formidler informasjon, å legge 

fram bevis for korrekt atferd for vedkommende myndigheter, særlig dersom opplysningene endrer karakter etter 

markedssonderingen, eller dersom vedkommende myndighet vil gjennomgå prosessen for kategorisering av 

opplysningene. 

7) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

8) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler samt 

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

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

9) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så 

snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 596/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Generelle krav 

Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal sikre at de ordningene og framgangsmåtene som de fastsetter i samsvar med 

artikkel 11 nr. 4, 5, 6 og 8 i forordning (EU) nr. 596/2014, gjennomgås regelmessig og oppdateres ved behov. 

Artikkel 2 

Framgangsmåter for gjennomføring av markedssonderinger 

1.  Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal fastsette framgangsmåter som beskriver hvordan markedssonderinger 

skal gjennomføres. 

Markedsdeltakere som formidler informasjon, kan gi opplysninger for markedssonderingsformål til de personene som mottar 

markedssonderingen, enten muntlig, ved fysiske møter, per telefon eller videotelefon, eller skriftlig, via post, telefaks eller 

elektronisk kommunikasjon. 

2.  Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal fastsette framgangsmåter for gjennomføring av markedssonderinger 

per telefon som sikrer at telefonlinjer med opptak brukes dersom markedsdeltakeren som formidler informasjon, har tilgang til 

slike linjer, og de personene som mottar markedssonderingen, har gitt sitt samtykke til at samtalen tas opp. 

3.  Framgangsmåtene nevnt i nr. 1 og 2 skal sikre at personer som arbeider for en markedsdeltaker som formidler 

informasjon, i henhold til arbeidsavtale eller på annen måte, bare bruker utstyr stilt til rådighet av markedsdeltakeren som 

formidler informasjon, ved utgående og inngående telefonsamtaler og elektronisk kommunikasjon for markedssonde-

ringsformål. 

Artikkel 3 

Standardisert sett av opplysninger som skal formidles til personer som mottar markedssonderingen 

1.  Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal ha innført framgangsmåter for, i forbindelse med markedssonderinger, 

å utveksle et standardisert sett av opplysninger med personer som mottar markedssonderingen, i en forhåndsfastsatt rekkefølge.  

  

(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.  Det standardiserte settet av opplysninger nevnt i nr. 1 skal fastsettes av markedsdeltakeren som formidler informasjon, for 

hver markedssondering og før markedssonderingen gjennomføres. Markedsdeltakeren som formidler informasjon, skal bruke 

dette standardiserte settet av opplysninger i forbindelse med alle personer som mottar markedssonderingen. 

3.  Dersom markedsdeltakere som formidler informasjon, anser at markedssonderingen vil innebære spredning av 

innsideinformasjon, skal det standardiserte settet av opplysninger nevnt i nr. 1 omfatte og være begrenset til følgende, i angitt 

rekkefølge: 

a)  En erklæring der det presiseres at kommunikasjonen finner sted for markedssonderingsformål. 

b)  Dersom markedssonderingen gjennomføres via telefonlinjer med opptak, eller dersom lyd- eller videoopptak brukes, en 

erklæring om at samtalen tas opp, og samtykke til at den tas opp fra den personen som mottar markedssonderingen. 

c)  En anmodning om en bekreftelse fra den kontaktede personen på at markedsdeltakeren som formidler informasjon, 

kommuniserer med en person som har fullmakt fra den potensielle investoren til å motta markedssonderingen, og svaret på 

denne anmodningen. 

d)  En erklæring der det presiseres at dersom den kontaktede personen samtykker til å motta markedssonderingen, vil denne 

personen motta opplysninger som markedsdeltakeren som formidler informasjon, anser som innsideinformasjon, samt en 

henvisning til forpliktelsen fastsatt i artikkel 11 nr. 7 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

e)  Om mulig et forventet tidspunkt for når opplysningene vil opphøre å være innsideinformasjon, de faktorene som kan endre 

denne forventningen, og, i alle tilfeller, opplysninger om hvordan personen som mottar markedssonderingen, vil bli 

underrettet om endringer i en slik forventning. 

f)  En erklæring der personen som mottar markedssonderingen, underrettes om forpliktelsene fastsatt i artikkel 11 nr. 5 første 

ledd bokstav b), c) og d) i forordning (EU) nr. 596/2014. 

g)  En anmodning om samtykke fra personen som mottar markedssonderingen, til å motta innsideinformasjon, som nevnt i 

artikkel 11 nr. 5 første ledd bokstav a) i forordning (EU) nr. 596/2014, og svaret på denne anmodningen. 

h)  Dersom samtykket som kreves i henhold til bokstav g), blir gitt: de opplysningene som formidles for markedssonderings-

formål, med angivelse av de opplysningene som anses som innsideinformasjon av markedsdeltakeren som formidler 

informasjon. 

4.  Dersom markedsdeltakeren som formidler informasjon, anser at markedssonderingen ikke vil innebære spredning av 

innsideinformasjon, skal det standardiserte settet av opplysninger nevnt i nr. 1 omfatte og være begrenset til følgende, i angitt 

rekkefølge: 

a)  En erklæring der det presiseres at kommunikasjonen finner sted for markedssonderingsformål. 

b)  Dersom markedssonderingen gjennomføres via telefonlinjer med opptak, eller dersom lyd- eller videoopptak brukes, en 

erklæring om at samtalen tas opp, og samtykke til at den tas opp fra den personen som mottar markedssonderingen. 

c)  En anmodning om en bekreftelse fra den kontaktede personen på at markedsdeltakeren som formidler informasjon, 

kommuniserer med en person som har fullmakt fra den potensielle investoren til å motta markedssonderingen, og svaret på 

denne anmodningen. 

d)  En erklæring der det presiseres at dersom den kontaktede personen samtykker til å motta markedssonderingen, vil denne 

personen motta opplysninger som markedsdeltakeren som formidler informasjon, ikke anser som innsideinformasjon, samt 

en henvisning til forpliktelsen fastsatt i artikkel 11 nr. 7 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

e)  En anmodning om samtykke fra personen som mottar markedssonderingen, til å gå videre med markedssonderingen, og 

svaret på denne anmodningen. 

f)  Dersom samtykket som kreves i henhold til bokstav e), blir gitt: opplysningene som formidles for 

markedssonderingsformål. 

5.  Markedsdeltakeren som formidler informasjon, skal sikre at samme type opplysninger formidles til alle personer som 

mottar samme markedssondering.  
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Artikkel 4 

Opplysninger om personer som mottar markedssonderingen 

1.  For hver markedssondering som gjennomføres, skal markedsdeltakeren som formidler informasjon, utarbeide en liste som 

inneholder følgende opplysninger: 

a)  Navnet på alle fysiske og juridiske personer som informasjon er formidlet til i forbindelse med markedssonderingen. 

b)  Dato og klokkeslett for hver formidling av informasjon som har funnet sted under eller etter markedssonderingen. 

c)  Kontaktopplysninger til de personene som mottar markedssonderingen som ble brukt for markedssonderingsformål. 

2.  Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal utarbeide en liste over alle potensielle investorer som har underrettet 

dem om at de ikke ønsker å motta markedssonderinger, når det gjelder enten alle potensielle transaksjoner eller bestemte typer 

potensielle transaksjoner. Markedsdeltakeren som formidler informasjon, skal avstå fra å formidle opplysninger for 

markedssonderingsformål til slike potensielle investorer. 

Artikkel 5 

Framgangsmåte for å underrette om at opplysningene har opphørt å være innsideinformasjon 

Dersom markedsdeltakere som formidler informasjon, i samsvar med artikkel 11 nr. 6 i forordning (EU) nr. 596/2014 anser at 

innsideinformasjonen som er formidlet i forbindelse med markedssonderingen, har opphørt å være innsideinformasjon, skal de 

gi følgende opplysninger til personen som har mottatt markedssonderingen: 

a)  Identiteten til markedsdeltakeren som formidler informasjon. 

b)  En identifikasjon av transaksjonen som var gjenstand for markedssonderingen. 

c)  Dato og klokkeslett for markedssonderingen. 

d)  Informasjon om at de formidlede opplysningene har opphørt å være innsideinformasjon. 

e)  Datoen da opplysningene opphørte å være innsideinformasjon. 

Artikkel 6 

Dokumentasjonskrav 

1.  Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal sørge for at dokumentasjon over følgende oppbevares på et varig 

medium som sikrer at den er tilgjengelig og kan leses i oppbevaringsperioden fastsatt i artikkel 11 nr. 8 i forordning (EU) 

nr. 596/2014: 

a)  Framgangsmåtene nevnt i artikkel 1 og 2. 

b)  Det standardiserte settet av opplysninger som fastsettes for hver markedssondering i samsvar med artikkel 3. 

c)  Opplysninger om personer som mottar markedssonderingen nevnt i artikkel 4. 

d)  All formidling av informasjon som har funnet sted mellom markedsdeltakeren som formidler informasjon, og alle personer 

som har mottatt markedssonderingen for markedssonderingsformål, herunder alle dokumenter fra markedsdeltakeren som 

formidler informasjon, til personene som mottar markedssonderingen. 

e)  Informasjonen som fører til den vurderingen at de opplysningene som er formidlet under markedssonderingen, har opphørt 

å være innsideinformasjon, og de relevante underretningene nevnt i artikkel 5. 

2.  Ved anvendelsen av artikkel 6 nr. 1 bokstav d) skal markedsdeltakeren som formidler informasjon, oppbevare følgende: 

a)  Dersom informasjonen er formidlet via telefonlinjer med opptak: opptak av telefonsamtaler, forutsatt at de personene som 

informasjonen formidles til, har gitt sitt samtykke til opptaket. 

b)  Dersom informasjonen er formidlet skriftlig: en kopi av korrespondansen. 



8.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 82/131 

 

 

c)  Dersom informasjonen er formidlet i møter med video- eller lydopptak: opptaket fra disse møtene, forutsatt at de personene 

som informasjonen formidles til, har gitt sitt samtykke til opptaket. 

d)  Dersom informasjonen er formidlet i møter eller telefonsamtaler uten opptak: skriftlige referater eller notater fra disse 

møtene eller telefonsamtalene. 

3.  De skriftlige referatene og notatene nevnt i nr. 2 bokstav d) skal utarbeides av markedsdeltakeren som formidler 

informasjon, og behørig undertegnes av både markedsdeltakeren som formidler informasjon, og personen som mottar 

markedssonderingen, og skal inneholde følgende: 

a)  Dato og klokkeslett for møtet eller telefonsamtalen og deltakernes identitet. 

b)  Nærmere angivelse av de opplysningene som i forbindelse med markedssonderingen er utvekslet mellom 

markedsdeltakeren som formidler informasjon, og den personen som mottok markedssonderingen, herunder informasjon 

som er gitt til personen som mottok markedssonderingen, og som det ble anmodet om fra personen som mottok 

markedssonderingen, i samsvar med det standardiserte settet av opplysninger nevnt i artikkel 3. 

c)  Dokumenter og materiale som markedsdeltakeren som formidler informasjon, har gitt til personen som mottar 

markedssonderingen i forbindelse med markedssonderingen. 

Dersom markedsdeltakeren som formidler informasjon, og personen som mottar markedssonderingen, ikke har blitt enige om 

innholdet i de skriftlige referatene eller notatene innen fem virkedager etter markedssonderingen, skal markedsdeltakeren som 

formidler informasjon, oppbevare dokumentasjon over både en versjon av de skriftlige referatene eller notatene undertegnet av 

markedsdeltakeren som formidlet informasjon, og en versjon undertegnet av personen som har mottatt markedssonderingen. 

Dersom personen som har mottatt markedssonderingen, ikke har gitt markedsdeltakeren som formidler informasjon, en 

undertegnet versjon av de skriftlige referatene eller notatene innen fem virkedager etter markedssonderingen, skal 

markedsdeltakeren som har formidlet informasjon, oppbevare en kopi av den skriftlige versjonen av referatene eller notatene 

som er undertegnet av markedsdeltakeren som formidler informasjon. 

4.  Dokumentasjonen nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndighet. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 3. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 17. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1052 

av 8. mars 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for de vilkårene som gjelder for tilbakekjøpsprogrammer og 

stabiliseringstiltak(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk 

(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 5 nr. 6 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å omfattes av unntaket fra forbudene mot markedsmisbruk bør handel med egne aksjer i tilbakekjøpsprogrammer og 

handel med verdipapirer eller relaterte instrumenter for å stabilisere verdipapirer, oppfylle kravene og vilkårene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 596/2014 og i denne forordning. 

2) Forordning (EU) nr. 596/2014 tillater stabilisering gjennom relaterte instrumenter, men unntaket for transaksjoner 

knyttet til tilbakekjøpsprogrammer bør begrenses til faktisk handel med utstederens egne aksjer og bør ikke gjelde 

transaksjoner i finansielle derivater. 

3) Ettersom gjennomsiktighet er en forutsetning for å hindre markedsmisbruk, er det viktig å sikre at egnede opplysninger 

offentliggjøres eller rapporteres før, under og etter handel med egne aksjer i tilbakekjøpsprogrammer og handel for 

stabilisering av verdipapirer. 

4) For å hindre markedsmisbruk er det hensiktsmessig å fastsette vilkår for kjøpsprisen og tillatt daglig volum for handel 

med egne aksjer i tilbakekjøpsprogrammer. For å unngå omgåelse av slike vilkår bør tilbakekjøpstransaksjonene utføres 

på en handelsplass der utstederens aksjer er opptatt til handel eller handles. Transaksjoner som er kommet i stand 

gjennom forhandlinger som ikke bidrar til prisdannelsen, kan imidlertid anvendes i forbindelse med et 

tilbakekjøpsprogram og omfattes av unntaket, forutsatt at alle vilkårene nevnt i forordning (EU) nr. 596/2014 og i denne 

forordning er oppfylt. 

5) For å unngå risikoen for misbruk av unntaket for handel med egne aksjer i tilbakekjøpsprogrammer er det viktig at 

denne forordning fastsetter begrensninger med hensyn til hvilke typer transaksjoner en utsteder kan utføre under et 

tilbakekjøpsprogram, og tidspunktet for handel med egne aksjer. Disse begrensningene bør derfor hindre at utstederen 

selger egne aksjer i løpet av et tilbakekjøpsprograms varighet, og ta hensyn til at det kan foreligge midlertidige forbud 

mot handel hos utstederen, og at en utsteder kan ha legitime grunner til å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon. 

6) Stabilisering av verdipapirer har som formål å støtte prisen på et førstegangstilbud eller etterfølgende tilbud av 

verdipapirer i en begrenset tidsperiode dersom verdipapirene kommer under salgspress, idet stabiliseringen letter 

salgspresset som skapes av kortsiktige investorer, og opprettholder et velfungerende marked for disse verdipapirene. 

Stabiliseringen bidrar dermed til å skape større tillit til finansmarkedene blant investorer og utstedere. Av hensyn til 

interessene til investorer som har tegnet eller kjøpt verdipapirene i forbindelse med en betydelig spredning, og av 

hensyn til utstederens interesser, bør blokkhandel som utgjør rent private transaksjoner, ikke anses som en betydelig 

spredning av verdipapirer.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 30.6.2016, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

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

2020/EØS/82/15 
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7) I forbindelse med et førstegangstilbud av verdipapirer tillater visse medlemsstater handel før den offisielle handelen på 

et regulert marked begynner. Dette kalles ofte «handel betinget av utstedelse» («when issued trading»). Når det gjelder 

unntaket for stabilisering av verdipapirer, bør derfor stabiliseringsperioden kunne begynne før den offisielle handelen 

innledes, forutsatt at visse vilkår for gjennomsiktighet og handel er oppfylt. 

8) Markedsintegritet forutsetter at stabiliseringstiltak offentliggjøres på en egnet måte. Rapportering av stabiliserings-

transaksjoner er også nødvendig for at vedkommende myndigheter skal kunne overvåke stabiliseringstiltak. For å sikre vern 

av investorene, bevare markedenes integritet og hindre markedsmisbruk er det også viktig at vedkommende myndigheter, 

når de utøver sin tilsynsvirksomhet, blir gjort oppmerksomme på alle stabiliseringstransaksjoner, uansett om de finner sted 

på eller utenfor en handelsplass. Videre er det hensiktsmessig på forhånd å klargjøre ansvarsfordelingen mellom utstederne, 

tilbyderne eller foretakene som gjennomfører stabiliseringstiltakene, når det gjelder oppfyllelsen av gjeldende krav til 

rapportering og gjennomsiktighet. En slik ansvarsfordeling bør ta hensyn til hvem som er i besittelse av den relevante 

informasjonen. Den utpekte enheten bør også ha ansvar for å besvare alle anmodninger fra vedkommende myndighet i hver 

av de berørte medlemsstatene. For å sikre lett tilgang for alle investorer eller markedsdeltakere skal de opplysningene som 

skal offentliggjøres før et førstegangstilbud eller etterfølgende tilbud av verdipapirer som skal stabiliseres i henhold til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004(1), ikke påvirke opplysningskravene i artikkel 6 i denne forordning. 

9) Det bør etableres en egnet samordning av virksomheten mellom alle verdipapirforetak og kredittinstitusjoner som 

gjennomfører stabiliseringstiltak. Under stabiliseringen bør ett verdipapirforetak eller én kredittinstitusjon fungere som 

sentralt kontaktpunkt i forbindelse med eventuelle tilsynstiltak fra vedkommende myndigheter i de berørte 

medlemsstatene. 

10) For å skaffe ressurser og sikring («hedging») for stabiliseringstiltakene bør tilleggsstabilisering i form av anvendelse av 

overtildelingsfasilitet eller utøvelse av overtildelingsopsjoner («greenshoe options») være tillatt. Det er imidlertid viktig 

å fastsette vilkår når det gjelder gjennomsiktighet ved slik tilleggsstabilisering og måten den utføres på, herunder i 

hvilken tidsperiode den kan utføres. Særlig oppmerksomhet bør dessuten rettes mot et verdipapirforetaks eller en 

kredittinstitusjons anvendelse av en overtildelingsfasilitet med sikte på stabilisering når den fører til en posisjon som 

ikke dekkes av overtildelingsopsjonen. 

11) For å unngå forvirring bør stabilisering gjennomføres på en måte som tar hensyn til markedsvilkårene og salgsprisen for 

verdipapirene. Transaksjoner som gjennomføres for å avvikle posisjoner som har oppstått som følge av stabiliseringstiltak, 

bør gjennomføres for å redusere markedspåvirkningen, idet det tas hensyn til rådende markedsvilkår. Ettersom formålet 

med stabilisering er å støtte prisen, bør salg av verdipapirer som er ervervet gjennom stabiliseringskjøp, herunder salg for å 

lette etterfølgende stabiliserende tiltak, ikke anses å ha som formål å støtte prisen. Verken slike salg eller de etterfølgende 

kjøpene bør i seg selv anses som misbruk, selv om de ikke omfattes av unntaket fastsatt i forordning (EU) nr. 596/2014. 

12) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

13) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler samt 

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

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2). 

14) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så 

snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 596/2014.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med 

hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, innlemming av opplysninger ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter 

samt annonsering (EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1). 

(2) 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). 



Nr. 82/134 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2020 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

I denne forordning menes med 

a) «tidsbestemt tilbakekjøpsprogram» et tilbakekjøpsprogram der tidspunkter for handler og volumet av aksjer som skal 

handles i løpet av programmets varighet, fastsettes på det tidspunktet tilbakekjøpsprogrammet offentliggjøres, 

b) «offentliggjøring på egnet måte» offentliggjøring av opplysninger på en slik måte at offentligheten raskt kan få tilgang til 

dem og foreta en fullstendig, korrekt og rettidig vurdering av informasjonen i samsvar med Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055(1), og, der det er aktuelt, gjennom den offisielt utpekte ordningen nevnt i 

artikkel 21 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(2), 

c) «tilbyder» tidligere eier eller utstederen av verdipapirene, 

d) «tildeling» den prosessen eller de prosessene som ligger til grunn for fastsettelsen av antall verdipapirer som skal mottas av 

investorer som tidligere har tegnet seg for dem eller søkt om dem, 

e) «tilleggsstabilisering» verdipapirforetaks eller kredittinstitusjoners anvendelse av en overtildelingsfasilitet eller utøvelse av 

en overtildelingsopsjon i forbindelse med en betydelig spredning av verdipapirer, utelukkende for å lette 

stabiliseringstiltakene, 

f) «overtildelingsfasilitet» en bestemmelse i en avtale om fulltegningsgaranti eller en avtale med hovedtilrettelegger som 

tillater aksept av tegning eller tilbud om kjøp av et større antall verdipapirer enn det som opprinnelig ble tilbudt, 

g) «overtildelingsopsjon» («greenshoe option») en opsjon som tilbyderen gir verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner som er 

involvert i tilbudet, der formålet er å dekke overtildeling, og som innebærer at foretakene eller institusjonene kan kjøpe 

inntil en viss mengde verdipapirer til den tilbudte prisen i en viss tidsperiode etter tilbudet om verdipapirene. 

KAPITTEL II 

TILBAKEKJØPSPROGRAMMER 

Artikkel 2 

Opplysnings- og rapporteringsplikt 

1.  For å omfattes av unntaket fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal utstederen, før handelen starter i et 

tilbakekjøpsprogram tillatt i samsvar med artikkel 21 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU(3), sikre at følgende 

opplysninger offentliggjøres på en egnet måte: 

a)  Programmets formål i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 av 29. juni 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med 

hensyn til tekniske metoder for hensiktsmessig offentliggjøring av innsideinformasjon og for å utsette offentliggjøring av 

innsideinformasjon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 173 av 30.6.2016, s. 47). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 av 

31.12.2004, s. 38). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU av 25. oktober 2012 om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av 

selskaper som definert i artikkel 54 annet ledd i traktaten om Den europeiske unions virkemåte for å verne selskapsdeltakeres og 

tredjemanns interesser når det gjelder stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital, med det formål å gjøre 

slike garantier likeverdige (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 74). 
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b)  Maksimumsbeløpet som avsettes til programmet. 

c)  Det høyeste antall aksjer som kan erverves. 

d)  Den perioden som programmet er godkjent for (heretter kalt «programmets varighet»). 

Utstederen skal sikre offentliggjøring på egnet måte av senere endringer av programmet og av de opplysningene som allerede er 

offentliggjort i samsvar med første ledd. 

2.  Utstederen skal ha innført ordninger som gjør det mulig å oppfylle pliktene til å rapportere til vedkommende myndighet 

og å dokumentere hver transaksjon som er knyttet til et tilbakekjøpsprogram, herunder opplysningene som angis i artikkel 5  

nr. 3 i forordning (EU) nr. 596/2014. Utstederen skal, senest ved avslutningen av den sjuende handelsdagen etter at 

transaksjonene ble utført, rapportere alle transaksjoner som er knyttet til tilbakekjøpsprogrammet, i en detaljert og i en 

sammenfattet form til vedkommende myndighet for hver handelsplass der aksjene er opptatt til handel eller handles. Den 

sammenfattede formen skal angi samlet volum og vektet gjennomsnittspris per dag og per handelsplass. 

3.  Utstederen skal sikre at opplysningene om transaksjonene som er knyttet til tilbakekjøpsprogrammer som nevnt i nr. 2, 

blir offentliggjort på egnet måte senest ved avslutningen av den sjuende handelsdagen etter at transaksjonene ble utført. 

Utstederen skal også legge ut de offentliggjorte transaksjonene på sitt nettsted, der opplysningene skal være tilgjengelige for 

offentligheten i minst fem år fra den datoen de offentliggjøres på egnet måte. 

Artikkel 3 

Handelsvilkår 

1.  For å omfattes av unntaket fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal transaksjoner knyttet til 

tilbakekjøpsprogrammer oppfylle følgende vilkår: 

a)  Aksjene skal kjøpes av utstederen på en handelsplass der aksjene er opptatt til handel eller handles. 

b)  Når det gjelder aksjer som handles kontinuerlig på en handelsplass, skal ordrene ikke plasseres i en auksjonsfase, og de 

ordrene som var plassert før auksjonsfasen startet, skal ikke endres i denne fasen. 

c)  Når det gjelder aksjer som bare handles på en handelsplass gjennom auksjoner, skal ordrene plasseres og endres av 

utstederen under auksjonen, forutsatt at andre markedsdeltakere har tilstrekkelig tid til å reagere på dem. 

2.  For å omfattes av unntaket fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal ikke utstedere, når de utfører 

transaksjoner under et tilbakekjøpsprogram, kjøpe aksjer til en pris som er høyere enn det høyeste av: prisen ved siste 

uavhengige handel og det høyeste foreliggende uavhengige tilbudet på handelsplassen der kjøpet gjennomføres, herunder når 

aksjene handles på ulike handelsplasser. 

3.  For å omfattes av unntaket fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal ikke utstedere, når de utfører 

transaksjoner under et tilbakekjøpsprogram, på en enkelt handelsdag kjøpe mer enn 25 % av den gjennomsnittlige daglige 

aksjemengden som omsettes på den handelsplassen der kjøpet gjennomføres. 

Ved anvendelse av første ledd skal den gjennomsnittlige daglige aksjemengden baseres på den gjennomsnittlige daglige 

mengden som er handlet i løpet av en av følgende perioder: 

a)  Måneden forut for offentliggjøringen som kreves i henhold til artikkel 2 nr. 1; en slik fast mengde skal være angitt i 

tilbakekjøpsprogrammet og skal gjelde så lenge dette programmet varer. 

b)  De siste 20 handelsdagene før kjøpsdatoen, dersom det ikke vises til denne mengden i programmet.  
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Artikkel 4 

Handelsbegrensninger 

1.  For å omfattes av unntaket fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal ikke utstederen, i løpet av 

tilbakekjøpsprogrammets varighet, delta i følgende former for handel: 

a)  Salg av egne aksjer. 

b)  Handel i den lukkede perioden nevnt i artikkel 19 nr. 11 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

c)  Handel når utstederen har besluttet å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon i samsvar med artikkel 17 nr. 4 eller 5 i 

forordning (EU) nr. 596/2014. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse dersom 

a)  utstederen har innført et tidsbestemt tilbakekjøpsprogram, eller 

b)  tilbakekjøpsprogrammet forvaltes av et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon som treffer sine handelsbeslutninger om 

tidspunktet for kjøp av utsteders aksjer, uavhengig av utstederen. 

3.  Nr. 1 bokstav a) får ikke anvendelse dersom utstederen er et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon som har etablert, 

gjennomført og opprettholder egnede og effektive interne ordninger og framgangsmåter under vedkommende myndighets 

tilsyn, for å hindre ulovlig spredning av innsideinformasjon fra personer som har tilgang til innsideinformasjon som direkte 

eller indirekte vedrører utstederen, til personer som har ansvar for beslutninger knyttet til handel med egne aksjer, når de 

handler med egne aksjer på grunnlag av slike beslutninger. 

4.  Nr. 1 bokstav b) og c) får ikke anvendelse dersom utstederen er et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon som har 

etablert, gjennomført og opprettholder egnede og effektive interne ordninger og framgangsmåter under vedkommende 

myndighets tilsyn, for å hindre ulovlig spredning av innsideinformasjon fra personer som har tilgang til innsideinformasjon som 

direkte eller indirekte vedrører utstederen, herunder beslutninger om erverv under tilbakekjøpsprogrammet, til personer som har 

ansvar for handel med egne aksjer på vegne av kunder, når de handler med egne aksjer på vegne av disse kundene. 

KAPITTEL III 

STABILISERINGSTILTAK 

Artikkel 5 

Vilkår som gjelder stabiliseringsperioden 

1.  I forbindelse med aksjer og andre verdipapirer som kan likestilles med aksjer, skal følgende gjelde for den begrensede 

tidsperioden nevnt i artikkel 5 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 596/2014 (heretter kalt «stabiliseringsperioden»): 

a)  Ved en betydelig spredning i form av et offentliggjort førstegangstilbud skal perioden begynne på den dagen handelen med 

verdipapirene begynner på den berørte handelsplassen, og avsluttes senest 30 kalenderdager deretter. 

b)  Ved en betydelig spredning i form av et etterfølgende tilbud skal perioden begynne på den dagen endelig pris for 

verdipapirene offentliggjøres på en egnet måte, og avsluttes senest 30 kalenderdager etter dagen for tildeling. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav a) og dersom det offentliggjorte førstegangstilbudet finner sted i en medlemsstat som 

tillater handel før handelen på en handelsplass begynner, skal stabiliseringsperioden begynne på den dagen den endelige prisen 

på verdipapirene offentliggjøres på en egnet måte, og avsluttes senest 30 kalenderdager deretter. Slik handel skal gjennomføres 

i samsvar med gjeldende regler for handelsplassen der verdipapirene skal opptas til handel, herunder regler for offentliggjøring 

og rapportering av handel.  
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3.  Når det gjelder obligasjoner og andre typer gjeldsinstrumenter, herunder gjeldsinstrumenter som kan konverteres eller 

byttes inn i aksjer eller andre verdipapirer som kan likestilles med aksjer, skal stabiliseringsperioden begynne på den dagen de 

endelige vilkårene for tilbudet om verdipapirene offentliggjøres på egnet måte, og skal avsluttes på det tidligste av følgende 

tidspunkter: senest 30 kalenderdager etter den dagen utstederen av instrumentene mottok proveny for utstedelsen, eller senest 

60 kalenderdager etter dagen for tildelingen av verdipapirene. 

Artikkel 6 

Opplysnings- og rapporteringsplikt 

1.  Før et førstegangstilbud eller etterfølgende tilbud av verdipapirer innledes, skal personen som er utpekt i samsvar med nr. 

5, sikre at følgende opplysninger offentliggjøres på en egnet måte: 

a)  Det faktum at stabiliseringen ikke nødvendigvis vil bli gjennomført, og at den kan opphøre når som helst. 

b)  Det faktum at stabiliseringstransaksjoner har som formål å støtte markedskursen på verdipapirene i stabiliseringsperioden. 

c)  Tidspunkt for start og opphør av stabiliseringsperioden da stabiliseringen kan finne sted. 

d)  Identiteten til enheten som gjennomfører stabiliseringen, med mindre den er ukjent på tidspunktet for offentliggjøring, og i 

så fall skal den offentliggjøres på egnet måte før stabiliseringen begynner. 

e)  Forekomsten av eventuelle overtildelingsfasiliteter eller overtildelingsopsjoner, tidsperioden slike overtildelingsopsjoner 

kan benyttes i, samt eventuelle vilkår for bruk av overtildelingsfasilitetene eller overtildelingsopsjonene. 

f)  Stedet der stabilisering kan bli gjennomført, herunder, dersom det er relevant, navnet på handelsplassen(e). 

2.  I stabiliseringsperioden skal de personene som er utpekt i henhold til nr. 5, sikre offentliggjøring på en egnet måte av 

opplysningene om alle stabiliseringstransaksjoner senest ved avslutningen av den sjuende handelsdagen etter at transaksjonene 

ble utført. 

3.  Senest én uke etter at stabiliseringsperioden utløp, skal personen som er utpekt i samsvar med nr. 5, sikre at følgende 

opplysninger offentliggjøres på en egnet måte: 

a)  Om stabilisering ble gjennomført eller ikke. 

b)  Datoen da stabiliseringen begynte. 

c)  Datoen da den siste stabiliseringen ble gjennomført. 

d)  Det prisintervallet stabiliseringen ble gjennomført innenfor, for hver dato stabiliseringstransaksjoner ble utført. 

e)  Der det er relevant, handelsplassen(e) der stabiliseringstransaksjonene ble utført. 

4.  For å oppfylle meldingskravet fastsatt i artikkel 5 nr. 5 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal enheter som gjennomfører 

stabilisering, uansett om de handler på vegne av utsteder eller tilbyder, dokumentere hver stabiliseringsordre eller transaksjon 

med verdipapirer og relaterte instrumenter i henhold til artikkel 25 nr. 1 og artikkel 26 nr. 1, 2 og 3 i europaparlaments- og 
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rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1). Uansett om de handler på vegne av utsteder eller tilbyder, skal de enhetene som gjennomfører 

stabiliseringen, gi melding om alle utførte stabiliseringstransaksjoner med verdipapirer og relaterte instrumenter, til 

a)  vedkommende myndighet for hver handelsplass der verdipapirene som omfattes av stabiliseringen, er opptatt til handel eller 

handles, 

b)  vedkommende myndighet for hver handelsplass der det er utført transaksjoner med relaterte instrumenter med sikte på 

stabilisering av verdipapirer. 

5.  Utstederen, tilbyderen og enhver enhet som gjennomfører stabilisering, samt personer som opptrer på deres vegne, skal 

utpeke én blant dem som skal opptre som sentralt kontaktpunkt med ansvar for 

a)  offentliggjøringskravene nevnt i nr. 1, 2 og 3, og 

b)  å behandle anmodninger fra en av vedkommende myndigheter nevnt i nr. 4. 

Artikkel 7 

Prisvilkår 

1.  Ved et tilbud om aksjer eller andre verdipapirer som kan likestilles med aksjer, skal stabilisering av verdipapirene ikke 

under noen omstendighet gjennomføres til en pris over tilbudsprisen. 

2.  Ved et tilbud om gjeldsinstrumenter som kan konverteres til eller byttes inn i aksjer eller i andre verdipapirer som kan 

likestilles med aksjer, skal stabilisering av disse gjeldsinstrumentene under ingen omstendighet gjennomføres til en pris over 

markedspris for disse instrumentene på det tidspunkt de endelige vilkårene for det nye tilbudet offentliggjøres. 

Artikkel 8 

Vilkår for tilleggsstabilisering 

Tilleggsstabilisering skal gjennomføres i samsvar med artikkel 6 og 7, og skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  Overtildeling av verdipapirer skal bare være tillatt i tegningsperioden og til tilbudsprisen. 

b)  En posisjon som følge av at et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon som ikke dekkes av overtildelingsopsjonen, 

anvender en overtildelingsfasilitet, skal ikke overstige 5 % av det opprinnelige tilbudet. 

c)  Overtildelingsopsjonen skal utøves av innehaverne av en slik opsjon bare i forbindelse med en overtildeling av 

verdipapirene. 

d)  Overtildelingsopsjonen skal ikke overstige 15 % av det opprinnelige tilbudet. 

e)  Tidsperioden for utøvelse av overtildelingsopsjonen skal være det samme som stabiliseringsperioden fastsatt i artikkel 5. 

f)  Utøvelse av overtildelingsopsjonen skal offentliggjøres så snart som mulig sammen med alle vesentlige opplysninger, 

herunder særlig dato for utøvelsen av opsjonen og de berørte verdipapirenes antall og type. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSE 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 3. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel tirsdag 8. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/461 

av 30. januar 2019 

om endring av delegert forordning (EU) 2016/522 med hensyn til unntak for Bank of England og Her 

Majesty's Treasury fra virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 

2004/72/EF(1), særlig artikkel 6 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Transaksjoner, ordrer eller atferd for penge- eller valutapolitiske formål eller innenfor rammen av forvaltningen av 

offentlig gjeld som utføres av en medlemsstat, medlemmer av ESSB, departementer, organer eller spesialforetak i en 

eller flere medlemsstater, eller av en person som opptrer på deres vegne, eller dersom medlemsstaten er en forbundsstat, 

av en av de statene som utgjør forbundsstaten, er unntatt fra virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014 i henhold til 

artikkel 6 nr. 1. 

2) Et slikt unntak fra virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014 kan i samsvar med artikkel 6 nr. 5 i nevnte forordning 

utvides til visse offentlige organer og sentralbanker i tredjestater. 

3) Listen over unntatte sentralbanker i tredjestater angitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/522(2) bør 

oppdateres, herunder med sikte på å utvide, når det er nødvendig, omfanget av unntaket fastsatt i artikkel 6 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 596/2014 til andre sentralbanker og visse offentlige organer i tredjestater. Kommisjonen overvåker 

og vurderer utviklingen av relevant lovgivning og gjeldende tilsyn i tredjestater og kan når som helst foreta en ny 

gjennomgåelse av unntakene. 

4) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike underretningen om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold 

til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union. Traktatene vil opphøre å gjelde for Det forente kongerike fra det 

tidspunktet avtalen om utmelding trer i kraft, eller dersom en slik avtale ikke foreligger, to år etter underretningen, med 

mindre Det europeiske råd etter avtale med Det forente kongerike ved enstemmighet beslutter å forlenge fristen. 

5) Utmeldingsavtalen inngått mellom forhandlingspartene inneholder regler for anvendelsen av bestemmelsene i 

unionsretten for og i Det forente kongerike etter at traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike. Dersom 

avtalen trer i kraft, vil forordning (EU) nr. 596/2014, herunder unntaket fastsatt i artikkel 6 nr. 1 i nevnte forordning, få 

anvendelse på og i Det forente kongerike i overgangsperioden i samsvar med nevnte avtale, og den vil opphøre å gjelde 

ved utløpet av perioden. 

6) Det forente kongerikes utmelding fra Unionen vil, i mangel av særlige bestemmelser, innebære at Bank of England og 

Her Majesty's Treasury ikke lenger omfattes av det eksisterende unntaket, med mindre de tilføyes på listen over unntatte 

sentralbanker og gjeldsforvaltningsorganer i tredjestater. 

7) I lys av opplysninger fra Det forente kongerike har Kommisjonen utarbeidet og framlagt for Europaparlamentet og 

Rådet en rapport som vurderer den internasjonale behandlingen av Bank of England og United Kingdom Debt 

Management Office. Den rapporten(3) konkluderte med at det er hensiktsmessig å gi unntak fra virkeområdet for 

forordning (EU) nr. 596/2014 for Det forente kongerikes sentralbank og gjeldsforvaltningsorgan når Det forente 

kongerike blir en tredjestat. Bank of England og Her Majesty's Treasury bør derfor tilføyes på listen over unntatte 

offentlige organer angitt i delegert forordning (EU) 2016/522. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 22.3.2019, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

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

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/522 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 596/2014 med hensyn til unntak for visse offentlige organer og sentralbanker i tredjestater, indikatorer på markedsmanipulasjon, 

tersklene for offentliggjøring, vedkommende myndighet for meldinger om utsettelse, tillatelse til handel i lukkede perioder og typer 

meldepliktige transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar (EUT L 88 av 5.4.2016, s. 1). 

(3) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om unntaket for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office 

i henhold til markedsmisbruksforordningen (MAR) [KOM(2019) 68]. 

2020/EØS/82/16 
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8) Myndighetene i Det forente kongerike har gitt garantier om statusen, rettighetene og pliktene til ESSB-medlemmer, 

herunder at de har til hensikt å gi medlemmer av ESSB og andre unionsorganer og organer i medlemsstatene som 

utfører penge- eller valutapolitiske oppgaver eller forvalter offentlig gjeld, et unntak som tilsvarer det som er fastsatt i 

artikkel 6 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

9) Delegert forordning (EU) 2016/522 bør derfor endres. 

10) Kommisjonen vil fortsatt regelmessig overvåke behandlingen av sentralbankene og de offentlige organene som er 

unntatt fra markedsmisbrukskravene og angitt på listen i vedlegg I til delegert forordning (EU) nr. 2016/522. Denne 

listen kan oppdateres i lys av utviklingen av reguleringsordningene i disse tredjestatene og idet det tas hensyn til 

eventuelle nye relevante informasjonskilder. En slik ny vurdering kan medføre fjerning av visse tredjestater fra listen 

over enheter som er unntatt. 

11) Denne forordning bør tre i kraft snarest mulig og få anvendelse fra dagen etter at forordning (EU) nr. 596/2014 opphører 

å gjelde for og i Det forente kongerike. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EU) 2016/522 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra dagen etter at forordning (EU) nr. 596/2014 opphører å gjelde for og i Det forente kongerike. 

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

Utferdiget i Brussel onsdag 30. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

 1. Australia: 

— Reserve Bank of Australia 

— Australian Office of Financial Management 

 2. Brasil: 

— Central bank of Brazil 

— National Treasury of Brazil 

 3. Canada: 

— Bank of Canada 

— Department of Finance Canada 

 4. Kina: 

— People's Bank of China 

 5. Hongkong SAR: 

— Hong Kong Monetary Authority 

— Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong 

 6. India: 

— Reserve Bank of India 

 7. Japan: 

— Bank of Japan 

— Ministry of Finance of Japan 

 8. Mexico: 

— Bank of Mexico 

— Ministry of Finance and Public Credit of Mexico 

 9. Singapore: 

— Monetary Authority of Singapore 

10. Sør-Korea: 

— Bank of Korea 

— Ministry of Strategy and Finance of Korea 

11. Sveits: 

— Swiss National Bank 

— Federal Finance Administration of Switzerland 

12. Tyrkia: 

— Central Bank of the Republic of Turkey 

— Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey 

13. Det forente kongerike: 

— Bank of England 

— Her Majesty's Treasury 

14. De forente stater: 

— Federal Reserve System 

— U.S. Department of the Treasury.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/347 

av 10. mars 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til det nøyaktige 

formatet på innsidelister og for oppdatering av innsidelister i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk 

(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 18 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal utstedere, deltakere på utslippskvotemarkedet, 

auksjonsplattformer, auksjonarier og auksjonsovervåkere eller personer som opptrer på deres vegne eller for deres 

regning, utarbeide innsidelister og oppdatere dem i samsvar med et nøyaktig format. 

2) Fastsettelsen av et nøyaktig format, herunder bruk av standardmaler, bør legge til rette for en ensartet anvendelse av 

kravet om å utarbeide og oppdatere innsidelister fastsatt i forordning (EU) nr. 596/2014. Det bør også sikre at 

vedkommende myndigheter får de opplysningene som er nødvendige for å kunne utføre oppgaven med å verne 

finansmarkedenes integritet og undersøke mulig markedsmisbruk. 

3) Ettersom det samtidig kan foreligge innsideinformasjon om ulike forhold i et foretak, bør innsidelistene angi nøyaktig 

hvilken innsideinformasjon personer som arbeider for utstedere, deltakere på utslippskvotemarkedet, auksjons-

plattformer, auksjonarier og auksjonsovervåkere har hatt tilgang til (om det for eksempel er en avtale, et prosjekt, en 

foretaks- eller finanshendelse, offentliggjøring av finansregnskap eller resultatvarsel). For dette formål bør innsidelisten 

deles inn i seksjoner med en seksjon for hvert forhold det foreligger innsideinformasjon om. Hver seksjon bør angi alle 

personer som har tilgang til samme spesifikke innsideinformasjon. 

4) For å unngå at de samme fysiske personene angis gjentatte ganger i ulike seksjoner i innsidelistene, kan utstedere, 

deltakere på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformer, auksjonarier og auksjonsovervåkere eller personer som opptrer 

på deres vegne eller for deres regning, vedta å utarbeide og oppdatere en tilleggsseksjon i innsidelisten, som skal 

omtales som «seksjonen med fysiske personer som har permanent tilgang til all innsideinformasjon», og som er av en 

annen art enn de øvrige seksjonene i innsidelisten, ettersom denne ikke er opprettet som følge av at det foreligger en 

bestemt innsideinformasjon. I slike tilfeller bør seksjonen med fysiske personer som har permanent tilgang til all 

innsideinformasjon, bare omfatte personer som gjennom sin funksjon eller stilling til enhver tid har tilgang til all 

innsideinformasjon hos utstederen, deltakeren på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller 

auksjonsovervåkeren. 

5) Innsidelisten bør i prinsippet inneholde personopplysninger som gjør det mulig å identifisere personene som har tilgang 

til innsideinformasjon. Slike opplysninger bør omfatte fødselsdato, hjemmeadresse og eventuelt de berørte personenes 

nasjonale identifikasjonsnummer. 

6) Innsidelisten bør også inneholde opplysninger som kan være til hjelp for vedkommende myndigheter i gjennomføringen 

av undersøkelser for raskt å kunne analysere handelsatferden hos personer som har tilgang til innsideinformasjon, for å 

etablere forbindelser mellom personer som har tilgang til innsideinformasjon, og personer som er involvert i mistenkelig 

handel, og identifisere kontakt mellom dem på avgjørende tidspunkter. I denne forbindelse er telefonnumre svært 

viktige ettersom de gjør det mulig for vedkommende myndighet å handle raskt og om nødvendig anmode om 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 11.3.2016, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

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

2020/EØS/82/17 
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opplysninger om datatrafikk. Slike opplysninger bør dessuten gis innledningsvis, slik at undersøkelsens integritet ikke 

bringes i fare dersom vedkommende myndighet i løpet av en undersøkelse må gå tilbake til utstederen, deltakeren på 

utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformen, auksjonariusen, auksjonsovervåkeren eller personen som har tilgang til 

innsideinformasjon, med ytterligere anmodninger om opplysninger. 

7) For å sikre at innsidelisten kan gjøres tilgjengelig for vedkommende myndighet så snart som mulig på anmodning, og 

for ikke å bringe en undersøkelse i fare ved å måtte innhente opplysninger fra personene på innsidelisten, bør 

innsidelisten utarbeides elektronisk og umiddelbart oppdateres så snart en eller flere av omstendighetene som krever 

oppdatering av innsidelisten, som angitt i forordning (EU) nr. 596/2014, inntreffer. 

8) Bruken av bestemte elektroniske formater for innsending av innsidelister som fastsatt av vedkommende myndigheter, bør 

også redusere den administrative byrden for vedkommende myndigheter, utstedere, deltakere på utslippskvotemarkedet, 

auksjonsplattformer, auksjonarier og auksjonsovervåkere samt personer som opptrer på deres vegne eller for deres regning. 

De elektroniske formatene bør gjøre det mulig å behandle opplysningene oppført på innsidelisten konfidensielt og å 

overholde unionsregelverkets bestemmelser om behandling av personopplysninger og overføring av slike opplysninger. 

9) Ettersom utstedere på et vekstmarked for SMB-er imidlertid er unntatt fra kravet om å utarbeide og oppdatere 

innsidelister og derfor, til forskjell fra andre utstedere, kan utarbeide og lagre disse opplysningene i et annet format enn 

et elektronisk format i henhold til kravene i denne forordning, er det nødvendig at utstedere på et vekstmarked for SMB-

er ikke pålegges å anvende et elektronisk format for innsending av innsidelister til vedkommende myndigheter. Det bør 

heller ikke kreves innsending av visse personopplysninger dersom disse utstederne ikke har slike opplysninger 

tilgjengelige på det tidspunktet de blir anmodet om innsidelisten. Innsidelister bør under alle omstendigheter innsendes 

på en måte som sikrer at opplysningene forblir fullstendige, og at deres konfidensialitet og integritet bevares. 

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

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

11) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og 

fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

12) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så 

snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 596/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

«elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring og overføring av data, via 

kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler.  

  

(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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Artikkel 2 

Format for utarbeiding og oppdatering av innsidelisten 

1.  Utstedere, deltakere på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformer, auksjonarier og auksjonsovervåkere eller personer 

som opptrer på deres vegne eller for deres regning, skal sikre at deres innsideliste er delt inn i separate seksjoner for forskjellig 

innsideinformasjon. Nye seksjoner skal legges til innsidelisten hver gang ny innsideinformasjon identifiseres i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

Hver seksjon i innsidelisten skal bare inneholde nærmere opplysninger om fysiske personer som har tilgang til 

innsideinformasjon som er relevant for nevnte seksjon. 

2.  Personene nevnt i nr. 1 kan sette inn en tilleggsseksjon i innsidelisten med nærmere opplysninger om fysiske personer 

som til enhver tid har tilgang til all innsideinformasjon («fysiske personer som har permanent tilgang til all 

innsideinformasjon»). 

Nærmere opplysninger om fysiske personer som har permanent tilgang til all innsideinformasjon som er oppført i 

tilleggsseksjonen nevnt i første ledd, skal ikke oppføres i de øvrige seksjonene i innsidelisten nevnt i nr. 1. 

3.  Personene nevnt i nr. 1 skal utarbeide og oppdatere innsidelisten i et elektronisk format i samsvar med mal 1 i vedlegg I. 

Dersom innsidelisten inneholder tilleggsseksjonen nevnt i nr. 2, skal personene nevnt i nr. 1 utarbeide og oppdatere nevnte 

seksjon i et elektronisk format i samsvar med mal 2 i vedlegg I. 

4.  De elektroniske formatene nevnt i nr. 3 skal til enhver tid sikre 

a)  at opplysningene på listen forblir konfidensielle, ved å sikre at tilgangen til innsidelisten er begrenset til klart identifiserte 

personer hos utstederen, deltakeren på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformen, auksjonariusen og auksjons-

overvåkeren eller enhver person som opptrer på deres vegne eller for deres regning, og som på grunn av sin funksjon eller 

stilling trenger slik tilgang. 

b)  at opplysningene i innsidelisten er nøyaktige, 

c)  tilgang til og gjenfinning av tidligere versjoner av innsidelisten. 

5.  Innsidelisten nevnt i nr. 3 skal oversendes ved bruk av elektroniske midler som angitt av vedkommende myndighet. 

Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre på sine nettsteder hvilke elektroniske midler som skal benyttes. Disse 

elektroniske midlene skal sikre at opplysningene forblir fullstendige, og at deres integritet og konfidensialitet bevares under 

overføringen. 

Artikkel 3 

Utstedere på vekstmarkeder for SMB-er 

I henhold til artikkel 18 nr. 6 bokstav b) i forordning (EU) nr. 596/2014 skal en utsteder hvis finansielle instrumenter er opptatt 

til handel på et vekstmarked for SMB-er, på forespørsel oversende vedkommende myndighet en innsideliste i samsvar med 

malen i vedlegg II og i et format som sikrer at opplysningene forblir fullstendige, og at deres integritet og konfidensialitet 

bevares under overføringen. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 3. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 10. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

MAL 1 

Innsideliste: seksjon vedrørende [navn på avtale- eller hendelsesbasert innsideinformasjon] 

Dato og klokkeslett (for opprettelse av denne seksjonen i innsidelisten, dvs. da denne innsideinformasjonen ble identifisert): [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinert universell tid)] 

Dato og klokkeslett (for siste oppdatering): [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinert universell tid)] 

Dato for overføring til vedkommende myndighet: [åååå-mm-dd] 

Fornavn på 

personen 

som har 

tilgang til 

innside-

informasjon 

Etternavn 

på personen 

som har 

tilgang til 

innside-

informasjon 

Etternavn ved 

fødselen for 

personen som 

har tilgang til 

innsideinfor-

masjon 

(dersom dette 

ikke er det 

samme) 

Telefonnumre 

arbeid 

(direkte-

nummer og 

mobilnummer) 

Foretakets navn og 

adresse 

Funksjon og 

begrunnelse for at 

vedkommende har 

tilgang til innside-

informasjon 

Tilgang fra (dato 

og klokkeslett da 

personen ble gitt 

tilgang til innside-

informasjon) 

Tilgang til (dato og 

klokkeslett da 

personen ikke 

lenger hadde 

tilgang til innside-

informasjon) 

Fødsels-

dato 

Nasjonalt 

identifika-

sjonsnummer 

(om relevant) 

Personlige 

telefonnumre 

(hjemmenummer 

og mobilnummer) 

Fullstendig 

hjemmeadresse: 

gatenavn, 

husnummer, by, 

postnummer, 

land) 

[Tekst] [Tekst] [Tekst] [Tall (uten 

mellomrom)] 

[Adressen til utste-

deren / deltakeren på 

utslippskvotemar-

kedet / auksjons-

plattformen / auksjo-

nariusen / auksjons-

overvåkeren eller 

tredjepart som har 

tilgang til innside-

informasjon] 

[Tekst som 

beskriver rolle, 

funksjon og 

begrunnelse for 

at vedkommende 

er oppført på 

denne listen] 

[åååå-mm-dd, 

hh:mm UTC] 

[åååå-mm-dd, 

hh:mm UTC] 

[åååå-

mm-dd] 

[Tall og/eller 

tekst] 

[Tall (uten 

mellomrom)] 

[Tekst: 

fullstendig 

hjemmeadresse 

til personen som 

har tilgang til 

innside-

informasjonen 

— Gatenavn og 

husnummer 

— Sted 

— Postnummer 

— Land] 
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MAL 2 

Seksjon med fysiske personer som har permanent tilgang til all innsideinformasjon  

Dato og klokkeslett (for opprettelse av seksjonen med fysiske personer som har permanent tilgang til all innsideinformasjon) [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinert universell tid)] 

Dato og klokkeslett (for siste oppdatering): [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinert universell tid)] 

Dato for overføring til vedkommende myndighet: [åååå-mm-dd] 

Fornavn på 

personen som 

har tilgang til 

innside-

informasjon 

Etternavn på 

personen 

som har 

tilgang til 

innside-

informasjon 

Etternavn ved 

fødselen for 

personen som 

har tilgang til 

innside-

informasjon 

(dersom dette 

ikke er det 

samme) 

Telefonnumre 

arbeid (direkte-

nummer og 

mobilnummer) 

Foretakets navn og 

adresse 

Funksjon og 

begrunnelse for at 

vedkommende har 

tilgang til 

innsideinformasjon 

Oppført 

(dato og klokkeslett da 

personen ble ført opp i 

seksjonen med fysiske 

personer som har 

permanent tilgang til all 

innsideinformasjon) 

Fødsels-

dato 

Nasjonalt 

identifikasjons-

nummer (om 

relevant) 

Personlige 

telefonnumre 

(hjemmenummer og 

mobilnummer) 

Fullstendig 

hjemmeadresse 

(gatenavn, 

husnummer, by, 

postnummer, land) 

[Tekst] [Tekst] [Tekst] [Tall (uten 

mellomrom)] 

[Adressen til utste-

deren / deltakeren på 

utslippskvotemar-

kedet / auksjonsplatt-

formen / auksjona-

riusen / auksjons-

overvåkeren eller 

tredjepart som har 

tilgang til innside-

informasjon] 

[Tekst som 

beskriver rolle, 

funksjon og 

begrunnelse for at 

vedkommende er 

oppført på denne 

listen] 

[åååå-mm-dd, 

hh:mm UTC] 

[åååå-

mm-dd] 

[Tall og/eller 

tekst] 

[Tall (uten 

mellomrom)] 

[Tekst: fullstendig 

hjemmeadresse til 

personen som har 

tilgang til innside-

informasjonen 

— Gatenavn og 

husnummer 

— Sted 

— Postnummer 

— Land] 
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VEDLEGG II 

Mal for innsideliste som skal sendes inn av utstedere av finansielle instrumenter som er opptatt til handel på vekstmarkeder for SMB-er 

Dato og klokkeslett (for opprettelse): [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinert universell tid)] 

Dato for overføring til vedkommende myndighet: [åååå-mm-dd] 

Fornavn på 

personen 

som har 

tilgang til 

innside-

informasjon 

Etternavn 

på personen 

som har 

tilgang til 

innside-

informasjon 

Etternavn ved 

fødselen for 

personen som 

har tilgang til 

innsideinfor-

masjon 

(dersom dette 

ikke er det 

samme) 

Telefonnumre 

arbeid 

(direktenummer 

og mobilnummer) 

Foretakets navn og 

adresse 

Funksjon og 

begrunnelse for at 

vedkommende har 

tilgang til innside-

informasjon 

Tilgang fra (dato 

og klokkeslett da 

personen ble gitt 

tilgang til innside-

informasjon) 

Tilgang til (dato 

og klokkeslett da 

personen ikke 

lenger hadde 

tilgang til 

innside-

informasjon) 

Nasjonalt 

identifikasjons-

nummer (om 

relevant) 

(ellers fødselsdato) 

Fullstendig 

hjemmeadresse 

(gatenavn, husnummer, 

by, postnummer, land) 

(dersom den er 

tilgjengelig på 

tidspunktet for 

vedkommende 

myndighets 

anmodning) 

Personlige 

telefonnumre 

(hjemmenummer 

og mobilnummer) 

(dersom den er 

tilgjengelig på 

tidspunktet for 

vedkommende 

myndighets 

anmodning) 

[Tekst] [Tekst] [Tekst] [Tall (uten 

mellomrom)] 

[Adressen til 

utstederen eller 

tredjepart som har 

tilgang til innside-

informasjon] 

[Tekst som 

beskriver rolle, 

funksjon og 

begrunnelse for at 

vedkommende er 

oppført på denne 

listen] 

[åååå-mm-dd, 

hh:mm UTC] 

[åååå-mm-dd, 

hh:mm UTC] 

[Tall og/eller tekst 

eller åååå-mm-dd 

for fødselsdato] 

[Tekst: fullstendig 

hjemmeadresse til 

personen som har 

tilgang til innside-

informasjonen 

— Gatenavn og 

husnummer 

— Sted 

— Postnummer 

— Land] 

[Tall (uten 

mellomrom)] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/378 

av 11. mars 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av tidspunkt, format og 

mal for innsending av meldinger til vedkommende myndigheter i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk 

(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 5 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre ensartede rapporteringsplikter og redusere den administrative byrden for foretak som omfattes av slike 

plikter, er det nødvendig å harmonisere rapporteringspliktene i denne forordning og i den delegerte kommisjons-

forordningen som skal vedtas i henhold til artikkel 27 nr. 3 tredje ledd i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 600/2014(2). 

2) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter og Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) å sikre dataenes kvalitet og effektiv markedsovervåking for å ivareta markedets integritet, bør vedkommende 

myndigheter og ESMA være i stand til raskt å motta fullstendige meldinger for hver handelsdag. 

3) For at vedkommende myndigheter skal kunne anvende dataene på en effektiv og formålstjenlig måte, bør det brukes 

ensartede maler og formater ved innsending av meldinger om finansielle instrumenter. Overholdelse av relevante 

internasjonale standarder med hensyn til de nærmere opplysningene som skal inngå i disse meldingene, vil også bidra til 

dette. 

4) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

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

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3). 

6) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så 

snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 596/2014. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 17.3.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(3) 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). 

2020/EØS/82/18 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Senest kl. 21:00 sentraleuropeisk tid (CET) hver dag en handelsplass er åpen for handel, skal den ved bruk av 

automatiserte prosesser legge fram for sin vedkommende myndighet i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014 

meldinger om alle finansielle instrumenter som innen kl. 18:00 sentraleuropeisk tid (CET) samme dag for første gang ble søkt 

opptatt til handel, ble opptatt til handel eller handlet på den aktuelle handelsplassen, herunder når ordrer eller pristilbud ble lagt 

inn gjennom dens system, eller som opphørte å bli handlet eller være opptatt til handel på handelsplassen. 

2.  Meldinger om finansielle instrumenter som etter kl. 18:00 sentraleuropeisk tid (CET) ble søkt opptatt til handel eller ble 

opptatt til handel eller handlet på den aktuelle handelsplassen for første gang, herunder når ordrer eller pristilbud ble lagt inn 

gjennom dens system, eller som opphørte å bli handlet eller være opptatt til handel på handelsplassen, skal inngis av 

handelsplassen ved bruk av automatiserte prosesser til vedkommende myndighet senest kl. 21:00 sentraleuropeisk tid neste dag 

den er åpen for handel. 

3.  Vedkommende myndigheter skal daglig og senest kl. 23:59 sentraleuropeisk tid (CET) sende meldingene nevnt i artikkel 

4 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014 til ESMA ved bruk av automatiserte prosesser og sikre elektroniske 

kommunikasjonskanaler mellom dem og ESMA. 

Artikkel 2 

Alle opplysningene som meldingene skal inneholde i henhold til artikkel 4 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 596/2014, skal 

sendes inn i samsvar med standardene og formatene angitt i vedlegget til denne forordning, i elektronisk og maskinleselig form 

og i en felles XML-mal i samsvar med metoden i ISO 20022. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 3. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 11. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 



Nr. 82/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2020 

 

 

VEDLEGG 

Standarder og formater for innsending av meldinger til vedkommende myndigheter i henhold  

til forordning (EU) nr. 596/2014 

Tabell 1 

Forklaring til tabell 3 

SYMBOL DATATYPE DEFINISJON 

{ALPHANUM-n} Inntil n alfanumeriske tegn Fritekstfelt. 

{CFI_CODE} 6 tegn CFI-kode i henhold til ISO 10962. 

{COUNTRYCODE_2} 2 alfanumeriske tegn Landkode med 2 bokstaver i henhold til 

ISO 3166-1 alfa-2. 

{CURRENCYCODE_3} 3 alfanumeriske tegn Valutakode med 3 bokstaver i henhold til 

ISO 4217. 

{DATE_TIME_FORMAT} Format for dato og klokkeslett i henhold 

til ISO 8601 

— Dato og klokkeslett i følgende 

format: 

— ÅÅÅÅ-MM-

DDThh:mm:ss.ddddddZ. 

— «ÅÅÅÅ» er årstallet, 

— «MM» er måneden, 

— «DD» er dagen, 

— «T» — betyr at bokstaven «T» skal 

brukes, 

— «hh» er timen, 

— «mm» er minuttet, 

— «ss.dddddd» er sekundet og brøkdeler 

av sekundet, 

— Z er UTC-tid. 

Datoer og klokkeslett skal rapporteres i 

UTC-tid. 

{DATEFORMAT} Datoformat i henhold til ISO 8601 Datoer skal formateres etter følgende 

format: 

ÅÅÅÅ-MM-DD 

{DECIMAL-n/m} Desimaltall med til sammen inntil n 

sifre, hvorav inntil m sifre kan være 

brøkdeler 

Tallfelt for både positive og negative 

verdier. 

— Desimalskilletegnet er «.» (punktum), 

— negative tall starter med «-» (minus), 

Verdier avrundes, trunkeres ikke. 
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SYMBOL DATATYPE DEFINISJON 

{INDEX} 4 bokstaver «EONA» — EONIA 

«EONS» — EONIA SWAP 

«EURI» — EURIBOR 

«EUUS» — EURODOLLAR 

«EUCH» — EuroSwiss 

«GCFR» — GCF REPO 

«ISDA» — ISDAFIX 

«LIBI» — LIBID 

«LIBO» — LIBOR 

«MAAA» — Muni AAA 

«PFAN» — Pfandbriefe 

«TIBO» — TIBOR 

«STBO» — STIBOR 

«BBSW» — BBSW 

«JIBA» — JIBAR 

«BUBO» — BUBOR 

«CDOR» — CDOR 

«CIBO» — CIBOR 

«MOSP» — MOSPRIM 

«NIBO» — NIBOR 

«PRBO» — PRIBOR 

«TLBO» — TELBOR 

«WIBO» — WIBOR 

«TREA» — Treasury 

«SWAP» — SWAP 

«FUSW» — Future SWAP 

{INTEGER-n} Heltall med til sammen inntil n sifre Tallfelt for både positive og negative 

heltallsverdier. 

{ISIN} 12 alfanumeriske tegn ISIN-kode, som definert i ISO 6166. 

{LEI} 20 alfanumeriske tegn Identifikator for juridisk person som 

definert i ISO 17442. 

{MIC} 4 alfanumeriske tegn Markedsidentifikator som definert i ISO 

10383. 

{FISN} 35 alfanumeriske tegn FISN-kode som definert i ISO 18774. 

  



Nr. 82/154 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2020 

 

 

Tabell 2 

Klassifisering av vare- og utslippskvotederivater for tabell 3 (felt 35–37) 

Varegruppe Undergruppe Vare 

«AGRI» — Landbruk «GROS» — Korn og oljeholdige frø «FWHT» — Fôrhvete 

«SOYB» — Soyabønner 

«CORN» — Mais 

«RPSD» — Raps 

«RICE» — Ris 

«OTHR» — Annet 

«SOFT» — Andre landbruksprodukter «CCOA» — Kakao 

«ROBU» — Robustakaffe 

«WHSG» — Hvitt sukker 

«BRWN» — Råsukker 

«OTHR» — Annet 

«POTA» — Poteter  

«OOLI» — Olivenolje «LAMP» — Lampante (olivenolje som 

ikke brukes til konsum) 

«DIRY» — Meieriprodukter  

«FRST» — Skogbruksprodukter  

«SEAF» — Fisk og skalldyr  

«LSTK» — Husdyr  

«GRIN» — Korn «MWHT» — Brødhvete 

«NRGY» — Energi «ELEC» — Elektrisitet «BSLD» — Grunnbelastning 

«FITR» –– Finansielle overførings-

rettigheter 

«PKLD» — Toppbelastning 

«OFFP» — Lav belastning 

«OTHR» — Annet 

«NGAS» — Naturgass «GASP» — GASPOOL 

«LNGG» — LNG 

«NBPG» — NBP 

«NCGG» — NCG 

«TTFG» — TTF 
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Varegruppe Undergruppe Vare 

 «OILP» — Olje «BAKK» — Bakken - skiferolje 

«BDSL» — Biodiesel 

«BRNT» — Brent 

«BRNX» — Brent NX 

«CNDA» — Kanadisk 

«COND» — Kondensat 

«DSEL» — Diesel 

«DUBA» — Dubai 

«ESPO» — ESPO 

«ETHA» — Etanol 

«FUEL» — Drivstoff 

«FOIL» — Tung brennolje 

«GOIL» — Gassolje 

«GSLN» — Bensin 

«HEAT» — Fyringsolje 

«JTFL» — Jetdrivstoff 

«KERO» — Parafin 

«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) 

«MARS» — Mars 

«NAPH» — Nafta 

«NGLO» — NGL 

«TAPI» — Tapis 

«URAL» — Ural 

«WTIO» — WTI 

«COAL» — Kull 

«INRG» — Inter Energy 

«RNNG» — Fornybar energi 

«LGHT» — Lette produkter 

«DIST» — Destillater 

 

«ENVR» — Miljø «EMIS» — Utslipp «CERE» — CER 

«ERUE» — ERU 

«EUAE» — EUA 

«EUAA» — EUAA 

«OTHR» — Annet 

«WTHR» — Vær 

«CRBR» — Karbonrelatert 
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Varegruppe Undergruppe Vare 

«FRGT» — Frakt «WETF» — Våtbulk «TNKR» –– Tankskip 

«DRYF» — Tørrbulk «DBCR» –– Tørrbulkskip 

«CSHP» –– Containerskip  

«FRTL» — Gjødsel «AMMO» — Ammoniakk 

«DAPH» — DAP (diammoniumfosfat) 

«PTSH» — Kaliumkarbonat 

«SLPH» — Svovel 

«UREA» –– Urea 

«UAAN» — UAN (urea og ammonium-

nitrat) 

 

«INDP» — Industriprodukter «CSTR» — Byggevarer 

«MFTG» — Produksjonsvarer 

 

«METL» — Metaller «NPRM» — Uedle metaller «ALUM» — Aluminium 

«ALUA» — Aluminiumslegering 

«CBLT» — Kobolt 

«COPR» — Kobber 

«IRON» — Jernmalm 

«LEAD» — Bly 

«MOLY» — Molybden 

«NASC» — NASAAC 

«NICK» –– Nikkel 

«STEL» — Stål 

«TINN» — Tinn 

«ZINC» — Sink 

«OTHR» — Annet 

«PRME« — Edle metaller «GULL» — Gull 

«SLVR» — Sølv 

«PTNM» — Platina 

«PLDM» — Palladium 

«OTHR» — Annet 

«MCEX» — «Multi Commodity Exotic»   

«PAPR» — Papir «CBRD» — Papir til bølgepapp 

«NSPT» — Avispapir 

«PULP» — Papirmasse 

«RCVP» — Gjenvunnet papir 
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Varegruppe Undergruppe Vare 

«POLY» — Polypropylen «PLST» — Plast  

«INFL» — Inflasjon   

«OEST» — Offisiell økonomisk 

statistikk 

  

«OTHC» — Andre C10 som definert i 

tabell 10.1 i avsnitt 10 i vedlegg III til 

delegert kommisjonsforordning om 

utfylling av europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn 

til tekniske reguleringsstandarder for 

gjennomsiktighetskrav for handelsplasser 

og verdipapirforetak med hensyn til 

obligasjoner, strukturerte finansielle 

produkter, utslippskvoter og derivater. 

«LVR» –– Leverbar 

«NDLV» — Ikke leverbar 

 

«OTHR» — Annet   

Tabell 3 

Standarder og formater som skal anvendes i meldingene som skal innsendes i samsvar med artikkel 4 nr. 1 og 2 i 

forordning (EU) nr. 596/2014 

Nr. FELT 
STANDARDER OG FORMATER SOM 

SKAL ANVENDES VED RAPPORTERING 

Generelle felt 

1 Instrumentets identifikasjonskode {ISIN} 

2 Instrumentets fulle navn {ALPHANUM-350} 

3 Instrumentets klassifisering {CFI_CODE} 

4 Indikator for varederivater «true» — Ja 

«false» — Nei 

Felter som gjelder utstederen 

5 Identifikator for utstederen eller 

operatøren av handelsplassen 

{LEI} 

Felter som gjelder handelsplassen 

6 Handelsplass {MIC} 

7 Kortnavn for det finansielle instrumentet {FISN} 

8 Søknad fra utsteder om opptak til handel «true» — Ja 

«false» — Nei 
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Nr. FELT 
STANDARDER OG FORMATER SOM 

SKAL ANVENDES VED RAPPORTERING 

9 Dato for godkjenning av opptak til 

handel 

{DATE_TIME_FORMAT} 

10 Dato for søknad om opptak til handel {DATE_TIME_FORMAT} 

11 Dato for opptak til handel eller dato for 

første handel 

{DATE_TIME_FORMAT} 

12 Opphørsdato {DATE_TIME_FORMAT} 

Felter som gjelder nominell verdi 

13 Nominell valuta 1 {CURRENCYCODE_3} 

Felter som gjelder obligasjoner og andre former for verdipapiriserte gjeldsinstrumenter 

14 Samlet utstedt nominelt beløp {DECIMAL-18/5} 

15 Forfallsdato {DATEFORMAT} 

16 Valuta for nominell verdi {CURRENCYCODE_3} 

17 Nominell verdi per enhet/minste 

handlede verdi 

{DECIMAL-18/5} 

18 Fast rente {DECIMAL-11/10} 

Uttrykt i prosent (7.0 betyr f.eks. 7 %, og 

0.3 betyr 0,3 %) 

19 Identifikator for indeksen/ 

referanseverdien for en obligasjon med 

flytende rente 

{ISIN} 

20 Navn på indeksen/referanseverdien for 

en obligasjon med flytende rente 

{INDEX} 

eller 

{ALPHANUM-25} — dersom navnet på 

indeksen ikke er oppført på {INDEX}-

listen 

21 Løpetid for indeksen/referanseverdien 

for en obligasjon med flytende rente 

{INTEGER-3}+«DAYS» — dager 

{INTEGER-3}+«WEEK» — uker 

{INTEGER-3}+«MNTH» — måneder 

{INTEGER-3}+«YEAR» — år 

22 Basispunktspread for indeksen/ 

referanseverdien for en obligasjon med 

flytende rente 

{INTEGER-5} 

23 Obligasjonens fortrinnsrett «SNDB» — Seniorgjeld 

«MZZD» — Mesaningjeld 

«SBOD» — Etterstilt gjeld (subordinert) 

«JUND» — Etterstilt gjeld (junior) 
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Nr. FELT 
STANDARDER OG FORMATER SOM 

SKAL ANVENDES VED RAPPORTERING 

Felter som gjelder derivater og verdipapiriserte derivater 

24 Utløpsdato {DATEFORMAT} 

25 Prismultiplikator {DECIMAL-18/17} 

26 Kode for underliggende instrument {ISIN} 

27 Underliggende utsteder {LEI} 

28 Navn på underliggende indeks {INDEX} 

eller 

{ALPHANUM-25} — dersom navnet på 

indeksen ikke er oppført på {INDEX}-

listen 

29 Løpetid for underliggende indeks {INTEGER-3}+«DAYS» — dager 

{INTEGER-3}+«WEEK» — uker 

{INTEGER-3}+«MNTH» — måneder 

{INTEGER-3}+«YEAR» — år 

30 Opsjonstype «PUTO» — Salgsopsjon 

«CALL» — Kjøpsopsjon 

«OTHR» — dersom det ikke kan fastslås 

om det er en kjøps- eller salgsopsjon 

31 Innløsningskurs {DECIMAL-18/13} når kursen er uttrykt 

som en pengeverdi 

{DECIMAL-11/10} når kursen er uttrykt 

i prosent eller som avkastning 

{DECIMAL-18/17} når kursen er uttrykt 

i basispoeng 

«PNDG» når kursen ikke er tilgjengelig 

32 Innløsningskursens valuta {CURRENCYCODE_3} 

33 Opsjonstype (utøvelsesmåte) «EURO» — Europeisk opsjon 

«AMER» — Amerikansk opsjon 

«ASIA» — Asiatisk opsjon 

«BERM» — Bermudaopsjon 

«OTHR» — Alle andre typer 

34 Oppgjørsform «PHYS» — fysisk oppgjør 

«CASH» — kontantoppgjør 

«OPTN» –– valgfritt for motparten eller 

bestemt av tredjepart 
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Nr. FELT 
STANDARDER OG FORMATER SOM 

SKAL ANVENDES VED RAPPORTERING 

Vare- og utslippskvotederivater 

35 Varegruppe Bare verdier fra kolonnen «Varegruppe» 

i klassifiseringstabellen for vare- og 

utslippskvotederivater er tillatt. 

36 Undergruppe Bare verdier fra kolonnen 

«Undergruppe» i klassifiseringstabellen 

for vare- og utslippskvotederivater er 

tillatt. 

37 Vare Bare verdier fra kolonnen «Vare» i 

klassifiseringstabellen for vare- og 

utslippskvotederivater er tillatt. 

38 Transaksjonstype «FUTR» — Futureskontrakt 

«OPTN» — Opsjon 

«TAPO» — TAPOS 

«SWAP» — Bytteavtale 

«MINI» — Minifutures 

«OTCT» — OTC 

«ORIT» — Direkte salg 

«CRCK» — Crack 

«DIFF» — Differansekontrakt 

«OTHR» — Annet 

39 Type sluttkurs «ARGM» — Argus/McCloskey 

«BLTC» — Baltic 

«EXOF» — Exchange 

«GBCL» — GlobalCOAL 

«IHSM» — IHS McCloskey 

«PLAT» — Platts 

«OTHR» — Annet 

Rentederivater 

—  Feltene i dette avsnittet skal bare fylles ut for instrumenter som har et ikke-finansielt renteinstrument som underliggende. 

40 Referanserente {INDEX} 

eller 

{ALPHANUM-25} — dersom 

referanserenten ikke er oppført på 

{INDEX}-listen 
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Nr. FELT 
STANDARDER OG FORMATER SOM 

SKAL ANVENDES VED RAPPORTERING 

41 Kontraktens rentevilkår {INTEGER-3}+«DAYS» — dager 

{INTEGER-3}+«WEEK» — uker 

{INTEGER-3}+«MNTH» — måneder 

{INTEGER-3}+«YEAR» — år 

42 Nominell valuta 2 {CURRENCYCODE_3} 

43 Fast rente på element 1 {DECIMAL -11/10} 

Uttrykt i prosent (7.0 betyr f.eks. 7 %, og 

0.3 betyr 0,3 %) 

44 Fast rente på element 2 {DECIMAL -11/10} 

Uttrykt i prosent (7.0 betyr f.eks. 7 %, og 

0.3 betyr 0,3 %) 

45 Flytende rente på element 2 {INDEX} 

eller 

{ALPHANUM-25}- dersom referanse-

renten ikke er oppført på {INDEX}-listen 

46 Kontraktens rentevilkår på element 2 {INTEGER-3}+«DAYS» — dager 

{INTEGER-3}+«WEEK» — uker 

{INTEGER-3}+«MNTH» — måneder 

{INTEGER-3}+«YEAR» — år 

Valutaderivater 

—  Feltene i dette avsnittet skal bare fylles ut for instrumenter som har et ikke-finansielt valutainstrument som underliggende. 

47 Nominell valuta 2 {CURRENCYCODE_3} 

48 FX-type «FXCR» — Krysskurser 

«FXEM» — Framvoksende valuta-

markeder 

«FXMJ» — Majors 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/523 

av 10. mars 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av format og mal for 

melding og offentliggjøring av transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk 

(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 19 nr. 15 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å effektivisere framgangsmåten for melding av transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar og gi 

offentligheten sammenlignbare opplysninger bør det fastsettes enhetlige regler for hvordan opplysningene det anmodes 

om, skal meldes og offentliggjøres ved bruk av en felles mal. 

2) Malen bør inneholde opplysninger om alle transaksjoner som er utført på en bestemt dag av personer med 

ledelsesansvar eller deres nærstående personer. For at offentligheten skal få et fullstendig bilde, bør malen gjøre det 

mulig å angi transaksjonene enkeltvis og også i aggregert form. Den aggregerte informasjonen bør angi volumet for alle 

transaksjoner av samme art i samme finansielle instrument som er gjennomført på samme handelsdag og på samme 

handelsplass, eller utenfor en handelsplass, som et enkelt tall som representerer den aritmetiske summen av volumet for 

hver enkelt transaksjon. Den bør også angi den tilsvarende volumveide gjennomsnittsprisen. Når malen fylles ut, bør 

transaksjoner av ulik art, slik som for eksempel kjøp og salg, aldri aggregeres eller motregnes mot hverandre. 

3) For å gjøre det lettere å endre en uriktig melding som allerede er meldt, bør malen inneholde et felt som skal brukes i 

endringsmeldingen for å identifisere den opprinnelige meldingen og redegjøre for uriktigheten i den. 

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

markedstilsynsmyndighet har framlagt for Kommisjonen. 

5) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler 

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

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2). 

6) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så 

snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 596/2014. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 5.4.2016, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

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

(2) 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). 

2020/EØS/82/19 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med «elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring 

og overføring av data via kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler. 

Artikkel 2 

Format og mal for meldingen 

1.  Personer med ledelsesansvar og deres nærstående personer skal sikre at malen for meldinger i vedlegget anvendes ved 

innsending av meldinger om transaksjoner nevnt i artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

2.  Personer med ledelsesansvar og deres nærstående personer skal sikre at elektroniske midler benyttes til overføring av 

meldingene nevnt i nr. 1. Nevnte elektroniske midler skal sikre at opplysningene forblir fullstendige og at deres integritet og 

konfidensialitet bevares under overføringen, og gi visshet om kilden til opplysningene som overføres. 

3.  Vedkommende myndigheter skal fastsette og offentliggjøre på sitt nettsted de elektroniske midlene nevnt i nr. 2, som skal 

brukes ved overføring til dem. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 3. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 10. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______  
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VEDLEGG 

Mal for melding og offentliggjøring av transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar  

og deres nærstående personer 

1 Nærmere opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en nærstående person til denne 

a) Navn For fysiske personer: fornavn og etternavn.] 

[For juridiske personer: fullt navn, herunder eventuell juridisk form i henhold til registeret 

der den juridiske personen er registrert.] 

2 Årsak til meldingen 

a) Stilling/tittel [For personer med ledelsesansvar: angi den stillingen vedkommende har hos utstederen, 

deltakeren på utslippskvotemarkedet / auksjonsplattformen / auksjonariusen / 

auksjonsovervåkeren, f.eks. administrerende direktør, finansdirektør.] 

[For nærstående personer 

— en angivelse av at meldingen gjelder en nærstående person til en person med 

ledelsesansvar, 

— Navn og stilling til den berørte personen med ledelsesansvar.] 

b) Første melding/endrings-

melding 

[Angi om dette er en første melding eller en endring av en tidligere melding. Dersom det 

gjelder en endring, redegjør for feilen som korrigeres ved denne meldingen.] 

3 Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på utslippskvotemarkedet, auksjonsplattformen, 

auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren 

a) Navn [Enhetens fulle navn.] 

b) LEI [Identifikator for juridisk person i samsvar med ISO 17442, LEI-kode.] 

4 Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) hver type instrument, ii) hver type 

transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert sted der transaksjoner er utført 

a) Beskrivelse av det 

finansielle instrumentet, 

type instrument 

Identifikasjonskode 

[—  Angivelse av instrumentets art: 

— en aksje, et gjeldsinstrument, et derivat eller et finansielt instrument knyttet til en 

aksje eller et gjeldsinstrument, 

— en utslippskvote, et auksjonsprodukt basert på en utslippskvote eller et derivat 

knyttet til en utslippskvote. 

— Instrumentets identifikasjonskode som definert i delegert kommisjonsforordning om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende 

myndigheter, som vedtatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.] 

b) Transaksjonens art [Beskrivelse av transaksjonstype, eventuelt ved anvendelse av typen transaksjon som er 

identifisert i artikkel 10 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/522(1) vedtatt i henhold 

til artikkel 19 nr. 14 i forordning (EU) nr. 596/2014, eller et konkret eksempel som fastsatt i 

artikkel 19 nr. 7 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

I henhold til artikkel 19 nr. 6 bokstav e) i forordning (EU) nr. 596/2014 skal det angis om 

transaksjonen er knyttet til utøvelsen av et aksjeopsjonsprogram.] 
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c) Pris(er) og volum(er) 
 

 Pris(er) Volum(er) 

   

[Dersom mer enn én transaksjon av samme art (kjøp, salg, utlån, lån osv.) i samme 

finansielle instrument eller utslippskvote blir utført på samme dag og samme 

transaksjonssted, skal priser og volumer for disse transaksjonene rapporteres i dette feltet i 

to kolonner som angitt over, og det skal settes inn så mange linjer som det er behov for. 

Datastandardene for pris og mengde skal benyttes, herunder eventuelt prisens valuta og 

mengdens valuta, som definert i delegert kommisjonsforordning om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter, 

som vedtatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.] 

d) Aggregerte opplysninger 

— Aggregert volum 

— Pris 

[Volumene for flere transaksjoner skal aggregeres dersom disse transaksjonene 

— gjelder samme finansielle instrument eller samme utslippskvote, 

— er av samme art, 

— er utført på samme dag og 

— er utført på samme transaksjonssted. 

Datastandarden for mengde skal benyttes, herunder eventuelt mengdens valuta, som 

definert i delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter, som vedtatt i henhold til 

artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.] 

[Opplysninger om pris: 

— Dersom det gjelder én enkelt transaksjon, prisen for denne transaksjonen. 

— Dersom volumene for flere transaksjoner er aggregert: veid gjennomsnittspris for de 

aggregerte transaksjonene. 

Datastandarden for pris skal benyttes, herunder eventuelt prisens valuta, som definert i 

delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av 

transaksjoner til vedkommende myndigheter, som vedtatt i henhold til artikkel 26 i 

forordning (EU) nr. 600/2014.] 

e) Transaksjonsdato [Datoen da den meldte transaksjonen ble utført. 

Ved bruk av datoformat i henhold til ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DD, UTC-tid.] 

f) Transaksjonssted [Navn og kode for å identifisere handelsplassen omfattet av MiFID-direktivet, den 

systematiske internalisereren eller den organiserte handelsplattformen utenfor Unionen der 

transaksjonen er utført, i henhold til delegert kommisjonsforordning om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter, 

som vedtatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, eller angi 

«utenfor en handelsplass», dersom transaksjonen ikke ble utført på noen av de ovennevnte 

handelsplassene.] 

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/522 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 596/2014 med hensyn til unntak for visse offentlige organer og sentralbanker i tredjestater, indikatorene på markedsmanipulasjon, 

tersklene for offentliggjøring, vedkommende myndighet for meldinger om utsettelse, tillatelse til handel i begrensede perioder og typer 

meldepliktige transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar (se EUT L 88 av 5.4.2016, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/959 

av 17. mai 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for markedssonderinger med hensyn til systemer og 

maler for melding som skal brukes av markedsdeltakere som formidler informasjon, og format for 

dokumentasjonen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk 

(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 11 nr. 10 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal oppbevare dokumentasjon for kommunikasjonen som skjer for 

markedssonderingsformål mellom dem selv og alle personer som mottar markedssonderingene. Slik dokumentasjon kan 

gjøre det lettere for markedsdeltakere som formidler informasjon, å legge fram bevis for korrekt atferd for 

vedkommende myndigheter, særlig dersom opplysningene endrer karakter etter markedssonderingen, eller dersom 

vedkommende myndighet har behov for å gjennomgå prosessen for kategorisering av opplysningene. For dette formål 

bør all slik dokumentasjon oppbevares elektronisk. 

2) For å sikre konsekvent dokumentasjon av de opplysningene som formidles, også når markedssonderingene skjer på 

møter eller i telefonsamtaler som ikke tas opp, bør det utarbeides en ensartet mal for skriftlige referater eller notater som 

markedsdeltakere som formidler informasjon, skal utarbeide fra nevnte møter og samtaler. 

3) For å sikre konsekvent dokumentasjon av opplysningene som formidles, bør markedsdeltakere som formidler 

informasjon, oppbevare dokumentasjon over all skriftlig kommunikasjon for å underrette personene som har mottatt 

markedssonderingene, om tidspunktet for når opplysningene som ble formidlet i forbindelse med markedssonderingen, 

opphører å være innsideinformasjon. 

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

markedstilsynsmyndighet har framlagt for Kommisjonen. 

5) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler 

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

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2). 

6) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så 

snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 596/2014.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 17.6.2016, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

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

(2) 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). 

2020/EØS/82/20 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Elektronisk format for dokumentasjonen 

All dokumentasjon nevnt i artikkel 6 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/960(1) skal oppbevares elektronisk. 

Artikkel 2 

Format for dokumentasjon av skriftlige referater eller notater  

Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal utarbeide skriftlige referater eller notater som nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav 

d) i delegert forordning (EU) 2016/960 elektronisk ved anvendelse av 

a)  malen i vedlegg I dersom markedsdeltakere som formidler informasjon, anser at markedssonderingen innebærer spredning 

av innsideinformasjon, 

b)  malen i vedlegg II dersom markedsdeltakere som formidler informasjon, anser at markedssonderingen ikke innebærer 

spredning av innsideinformasjon. 

Artikkel 3 

Format for dokumentasjon av opplysninger om potensielle investorer 

1.  Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal oppbevare dokumentasjon over opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 1 i 

delegert forordning (EU) 2016/960 i form av separate lister for hver markedssondering. 

2.  Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal oppbevare dokumentasjon over opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 2 i 

delegert forordning (EU) 2016/960 i form av en enkelt liste. 

Artikkel 4 

Format for underretning om og dokumentasjon av at opplysningene har opphørt å være innsideinformasjon 

1.  Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal skriftlig underrette personene som har mottatt markedssonderingene, 

om at opplysningene som ble formidlet i forbindelse med markedssonderingen, har opphørt å være innsideinformasjon. 

2.  Markedsdeltakere som formidler informasjon, skal dokumentere opplysningene som er gitt i henhold til nr. 1, i samsvar 

med malen i vedlegg III. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/960 av 17. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for hensiktsmessige ordninger, systemer og framgangsmåter for markedsdeltakere som 

formidler informasjon ved gjennomføring av markedssonderinger (se EUT L 160 av 17.6.2016, s, 29). 
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 3. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 17. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______  
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VEDLEGG I 

Mal for skriftlige referater og notater som nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2016/960 når 

innsideinformasjon formidles 

Punkt Tekstfelt 

i.  Identiteten til markedsdeltakeren som formidler 

informasjon 

Fullt navn på markedsdeltakeren som formidler informasjon, og på den 

personen hos markedsdeltakeren som gir opplysningene, samt 

kontaktopplysninger brukt i kommunikasjonen. 

ii.  Identiteten til personen som mottar kommuni-

kasjonen 

Fullt navn på personen som mottar kommunikasjonen, samt 

kontaktopplysninger brukt i kommunikasjonen. 

iii.  Dato og klokkeslett for kommunikasjonen Dato og klokkeslett for kommunikasjonen, med angivelse av tidssone. 

iv.  Presisering av samtalens art i samsvar med 

artikkel 3 nr. 3 bokstav a) i delegert forordning 

(EU) 2016/960 

Angivelse av erklæringen om at kommunikasjonen finner sted for 

markedssonderingsformål. 

v. Bekreftelse av identiteten til personen som mottar 

markedssonderingen, i samsvar med artikkel 3 

nr. 3 bokstav c) i delegert forordning (EU) 

2016/960 

Angivelse av bekreftelsen fra den kontaktede personen på at den 

markedsdeltakeren som formidler informasjon, kommuniserer med en 

person som har fullmakt fra den potensielle investoren til å motta 

markedssonderingen. 

vi.  Presisering i samsvar med artikkel 3 nr. 3 

bokstav d) i delegert forordning (EU) 2016/960 

om at innsideinformasjon vil bli formidlet 

Angivelse av erklæringen der det presiseres at ved å samtykke til å 

motta markedssonderingen, vil personen som mottar kommunikasjonen, 

motta opplysninger som markedsdeltakeren som formidler informasjon, 

anser som innsideinformasjon, samt en henvisning til forpliktelsen 

fastsatt i artikkel 11 nr. 7 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

vii.  Informasjon om når opplysningene forventes å 

opphøre å være innsideinformasjon i samsvar 

med artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i delegert 

forordning (EU) 2016/960 

Angivelse av opplysningene som eventuelt er gitt om når opplysningene 

forventes å bli offentliggjort eller transaksjonen igangsatt, med en 

redegjørelse for hvorfor tidspunktet kan bli endret og hvordan 

personen som mottar markedssonderingen, vil bli underrettet dersom 

antatt tidspunkt ikke lenger gjelder. 

viii.  Erklæring om forpliktelsene til personen som 

mottar kommunikasjonen, i samsvar med artikkel 

3 nr. 3 bokstav f) i delegert forordning (EU) 

2016/960 

Angivelse av erklæringen der personen som mottar kommunikasjonen, 

gjøres kjent med de forpliktelsene som gjelder ved besittelse av 

innsideinformasjon, i samsvar med artikkel 11 nr. 5 første ledd bokstav 

b), c) og d) i forordning (EU) nr. 596/2014. 

ix.  Bekreftelse på samtykke i samsvar med artikkel 3 

nr. 3 bokstav g) i delegert forordning (EU) 

2016/960 

Angivelse av samtykket fra personen som mottar markedssonderingen, 

til å motta innsideinformasjonen, som nevnt i artikkel 11 nr. 5 første 

ledd bokstav a) i forordning (EU) nr. 596/2014 (anmodning og svar). 

x.  Formidling av opplysninger i samsvar med 

artikkel 3 nr. 3 bokstav h) i delegert forordning 

(EU) 2016/960 

Beskrivelse av de opplysningene som er formidlet for markeds-

sonderingsformål, med angivelse av de opplysningene som anses som 

innsideinformasjon. 
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VEDLEGG II 

Mal for skriftlige referater og notater som nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2016/960 når 

innsideinformasjon ikke formidles 

Punkt Tekstfelt 

i.  Identiteten til markedsdeltakeren som formidler 

informasjon 

Fullt navn på markedsdeltakeren som formidler informasjon, og på den 

personen hos markedsdeltakeren som gir opplysningene, samt 

kontaktopplysninger brukt i kommunikasjonen. 

ii.  Identiteten til personen som mottar kommuni-

kasjonen 

Fullt navn på personen som mottar kommunikasjonen, samt 

kontaktopplysninger brukt i kommunikasjonen. 

iii.  Dato og klokkeslett for kommunikasjonen Dato og klokkeslett for kommunikasjonen, med angivelse av tidssone. 

iv.  Presisering av samtalens art i samsvar med 

artikkel 3 nr. 4 bokstav a) i delegert forordning 

(EU) 2016/960 

Angivelse av erklæringen om at kommunikasjonen finner sted for 

markedssonderingsformål. 

v. Bekreftelse av identitet i samsvar med artikkel 3 

nr. 4 bokstav c) i delegert forordning (EU) 

2016/960 

Angivelse av bekreftelsen fra den kontaktede personen på at den 

markedsdeltakeren som formidler informasjon, kommuniserer med en 

person som har fullmakt fra den potensielle investoren til å motta 

markedssonderingen. 

vi.  Presisering i samsvar med artikkel 3 nr. 4 

bokstav d) i delegert forordning (EU) 2016/960 

om at innsideinformasjon ikke vil bli formidlet 

Angivelse av erklæringen der det presiseres at ved å samtykke til å 

motta markedssonderingen, vil personen som mottar kommunikasjonen, 

motta opplysninger som markedsdeltakeren som formidler informasjon, 

ikke anser som innsideinformasjon, samt en henvisning til forpliktelsen 

fastsatt i artikkel 11 nr. 7 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

vii.  Bekreftelse på samtykke i samsvar med artikkel 3 

nr. 4 bokstav e) i delegert forordning (EU) 

2016/960 

Angivelse av samtykket fra personen som mottar markedssonderingen, 

til å gå videre med markedssonderingen (anmodning og svar). 

viii.  Formidling av opplysninger i samsvar med 

artikkel 3 nr. 4 bokstav f) i delegert forordning 

(EU) 2016/960 

Beskrivelse av opplysningene som er formidlet for markeds-

sonderingsformål. 
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VEDLEGG III 

Mal for dokumentasjon av den underretningen som finner sted i samsvar med artikkel 11 nr. 6 første ledd i forordning 

(EU) nr. 596/2014, til den personen som mottok markedssonderingen, om at opplysningene som ble formidlet, har 

opphørt å være innsideinformasjon 

Punkt Tekstfelt 

i. Identiteten til markedsdeltakeren som formidler 

informasjon 

Fullt navn på markedsdeltakeren som formidler informasjon, og på den 

personen hos markedsdeltakeren som gir opplysningene, samt 

kontaktopplysninger brukt i kommunikasjonen. 

ii.  Identiteten til personen som mottar kommuni-

kasjonen 

Fullt navn på personen som mottar kommunikasjonen, samt kontakt-

opplysninger brukt i kommunikasjonen. 

iii.  Dato og klokkeslett for kommunikasjonen Dato og klokkeslett for kommunikasjonen, med angivelse av tidssone. 

iv.  Identifisering av transaksjonen Opplysninger for å identifisere transaksjonen som var gjenstand for 

markedssonderingen. 

Dette kan omfatte opplysninger om type transaksjon, f.eks. 

børsintroduksjon, etterfølgende tilbud, fusjon, blokkhandel, privat 

plassering, aksjekapitalutvidelse. 

v. Dato og klokkeslett for markedssonderingen Opplysninger om dato og klokkeslett for når innsideinformasjon ble 

formidlet som ledd i markedssonderingen. 

vi.  Underretning om at opplysningene har opphørt å 

være innsideinformasjon 

Underretning til mottakeren av markedssonderingen om at opp-

lysningene som ble formidlet, har opphørt å være innsideinformasjon. 

vii.  Datoen da opplysningene opphørte å være 

innsideinformasjon 

Datoen da opplysningene som ble formidlet som ledd i markeds-

sonderingen, opphørte å være innsideinformasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1055 

av 29. juni 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til tekniske metoder for hensiktsmessig 

offentliggjøring av innsideinformasjon og for å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk 

(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 17 nr. 10, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vernet av investorer forutsetter at innsideinformasjon effektivt og til rett tid offentliggjøres av utstedere og deltakere på 

utslippskvotemarkedet. For å sikre lik tilgang til innsideinformasjon for investorer på unionsplan bør innsideinformasjonen 

offentliggjøres gratis, samtidig og så raskt som mulig blant alle kategorier av investorer i hele Unionen, og den bør 

formidles til de mediene som sikrer effektiv spredning til offentligheten. 

2) Dersom deltakere på utslippskvotemarkedet allerede oppfyller tilsvarende krav om offentliggjøring av innsideinformasjon i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011(2), og dersom de er pålagt å offentliggjøre de 

samme opplysningene i henhold til nevnte forordning og forordning (EU) nr. 596/2014, bør de forpliktelsene som følger av 

denne forordning, anses å være oppfylt dersom opplysningene offentliggjøres ved hjelp av en plattform for offentliggjøring 

av innsideinformasjon i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011, forutsatt at innsideinformasjonen formidles til de 

relevante mediene. 

3) Det er viktig at de tekniske metodene for å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon tillater oppdatering av 

nøkkelinformasjonen underveis i denne utsettelsesprosessen, slik at utstedere og deltakere på utslippskvotemarkedet kan 

oppfylle sin forpliktelse til å gi melding til vedkommende myndigheter. 

4) Meldingen om den utsatte offentliggjøringen av innsideinformasjon og, dersom det kreves, en redegjørelse for hvordan 

alle gjeldende vilkår for utsettelsen er oppfylt, bør framlegges for vedkommende myndighet skriftlig ved hjelp av sikre 

elektroniske midler som angis av samme vedkommende myndighet, slik at det sikres integritet og konfidensialitet for 

opplysningenes innhold samt rask overføring. 

5) For å gjøre det mulig for vedkommende myndighet å identifisere relevante personer hos utstederen eller deltakeren på 

utslippskvotemarkedet som er involvert i utsettelsen av offentliggjøringen av innsideinformasjon, bør meldingen om 

utsettelse omfatte opplysninger om identiteten til personen som har inngitt meldingen, og til den eller de personene som 

har ansvar for beslutningen om å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon. På samme måte bør det i denne 

meldingen også angis tidsmessige aspekter ved utsettelsen slik at vedkommende myndigheter kan vurdere om vilkårene 

for utsettelse angitt i forordning (EU) nr. 596/2014 er oppfylt. 

6) En utsteder som er en kredittinstitusjon eller en finansinstitusjon, bør underrette vedkommende myndighet skriftlig om at 

den har til hensikt å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon for å opprettholde stabiliteten i finanssystemet, og det 

bør, i betraktning av denne informasjonens sensitive art og behovet for å sikre størst mulig grad av konfidensialitet for dens 

innhold, anvendes egnede sikkerhetsstandarder for dette formål.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 30.6.2016, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011 av 25. oktober 2011 om integritet og åpenhet på engrosmarkedet for energi 

(EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1). 
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7) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

8) Kommisjonen underrettet 25. mai 2016 ESMA om at den har til hensikt å godkjenne utkastet til teknisk gjennomførings-

standard med endringer for å ta hensyn til at bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1227/2011 er tilstrekkelige til å sikre 

at deltakere på utslippskvotemarkedet offentliggjør innsideinformasjonen effektivt og til rett tid, i samsvar med artikkel 

17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1348/2014(1) pålegger 

allerede deltakere på utslippskvotemarkedet å ha nettstrømmer («web feeds») for å sikre effektiv og rettidig 

offentliggjøring av informasjon på sine nettsteder. I sin formelle uttalelse av 16. juni 2016 bekreftet ESMA sin 

opprinnelige holdning og framla ikke en ny teknisk gjennomføringsstandard endret i samsvar med Kommisjonens 

endringsforslag. Ettersom offentliggjøringskravene for deltakere på utslippskvotemarkedet i henhold til forordning (EU) 

nr. 1227/2011 kan være tilstrekkelige med sikte på å oppfylle kravene i artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014, 

bør utkastet til teknisk gjennomføringsstandard endres for å unngå overlappende rapporteringskrav. 

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

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2). 

10) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så 

snart som mulig, og at bestemmelsene i denne forordning får anvendelse fra samme dato som bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 596/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Definisjon 

I denne forordning menes med 

«elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring og overføring av data via kabel, 

radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler. 

KAPITTEL II 

TEKNISKE METODER FOR HENSIKTSMESSIG OFFENTLIGGJØRING AV INNSIDEINFORMASJON 

Artikkel 2 

Metoder for offentliggjøring av innsideinformasjon 

1.  Utstedere og deltakere på utslippskvotemarkedet skal offentliggjøre innsideinformasjon ved hjelp av tekniske metoder 

som sikrer 

a)  at innsideinformasjon formidles 

i)  til en så stor del av offentligheten som mulig, på et ikke-diskriminerende grunnlag,  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1348/2014 av 17. desember 2014 om rapportering av opplysninger med henblikk på 

gjennomføring av artikkel 8 nr. 2 og artikkel 8 nr. 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og åpenhet på 

engrosmarkedet for energi (EUT L 363 av 18.12.2014, s. 121) 

(2) 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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ii)  kostnadsfritt, 

iii)  samtidig i hele Unionen, 

b)  at innsideinformasjon formidles, direkte eller via en tredjepart, til mediene som offentligheten har rimelig tillit til, for å 

sikre at den formidles på en effektiv måte. Denne formidlingen skal skje ved hjelp av elektroniske midler som sikrer at 

informasjonen forblir fullstendig og at dens integritet og konfidensialitet bevares under overføringen, og følgende skal klart 

angis: 

i)  At informasjonen som formidles, er innsideinformasjon. 

ii)  Identiteten til utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet: fullt juridisk navn. 

iii)  Identiteten til personen som inngir meldingen: fornavn, etternavn, stilling hos utstederen eller deltakeren på 

utslippskvotemarkedet. 

iv)  Emnet for innsideinformasjonen. 

v)  Dato og klokkeslett for formidlingen til mediene. 

Utstedere og deltakere på utslippskvotemarkedet skal sikre fullstendighet, integritet og konfidensialitet ved umiddelbart å 

håndtere eventuelle feil eller avbrudd i formidlingen av innsideinformasjon. 

2.  Deltakere på utslippskvotemarkedet som er pålagt å offentliggjøre innsideinformasjonen i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EU) nr. 1227/2011, kan bruke de tekniske metodene som er fastsatt med sikte på offentliggjøring av 

innsideinformasjon i henhold til nevnte forordning, for å offentliggjøre innsideinformasjon i henhold til artikkel 17 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 596/2014, forutsatt at innsideinformasjonen som kreves offentliggjort, i det vesentlige har samme innhold, og 

at de tekniske metodene som benyttes til offentliggjøringen, sikrer at innsideinformasjonen formidles til de relevante mediene. 

Artikkel 3 

Offentliggjøring av innsideinformasjon på et nettsted 

Nettstedene nevnt i artikkel 17 nr. 1 og 9 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal oppfylle følgende krav: 

a)  De skal gi brukerne gratis tilgang til innsideinformasjon som er offentliggjort på nettstedet, på en ikke-diskriminerende 

måte. 

b)  De skal gi brukerne mulighet til å finne innsideinformasjonen i en lett identifiserbar del av nettstedet. 

c)  De skal sikre at innsideinformasjonen klart angir dato og klokkeslett for offentliggjøring, og at opplysningene er organisert 

i kronologisk rekkefølge. 

KAPITTEL III 

TEKNISKE METODER FOR Å UTSETTE OFFENTLIGGJØRING AV INNSIDEINFORMASJON 

Artikkel 4 

Melding om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon og skriftlig redegjørelse 

1.  Med sikte på å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon i samsvar med artikkel 17 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) 

nr. 596/2014 skal utstedere og deltakere på utslippskvotemarkedet bruke tekniske metoder som sikrer at følgende informasjon 

er tilgjengelig, lesbar og kan oppdateres på et varig medium: 

a)  Datoer og klokkeslett for følgende: 

i)  Da innsideinformasjonen første gang forelå hos utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet.  
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ii)  Da beslutningen om å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjonen ble tatt. 

iii)  Når utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet sannsynligvis vil offentliggjøre innsideinformasjonen. 

b)  Identiteten til de personene hos utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet som er ansvarlige for å 

i)  ta beslutningen om å utsette offentliggjøring og beslutningen om når utsettelsen skal begynne og sannsynligvis vil 

slutte, 

ii)  sikre løpende overvåking av vilkårene for utsettelsen, 

iii)  ta beslutningen om å offentliggjøre innsideinformasjonen, 

iv)  gi vedkommende myndighet de opplysningene om utsettelsen som den anmoder om, og den skriftlige redegjørelsen. 

c)  Dokumentasjon på den opprinnelige oppfyllelsen av vilkårene nevnt i artikkel 17 nr. 4 i forordning (EU) nr. 596/2014, og 

på enhver endring av denne oppfyllelsen i utsettelsesperioden, herunder 

i)  de informasjonsbarrierene som er innført internt og med hensyn til tredjeparter for å hindre tilgang til 

innsideinformasjon for andre enn personer som trenger slik tilgang som ledd i den normale utøvelsen av sitt arbeid, sitt 

yrke eller sine forpliktelser hos utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet, 

ii)  de ordningene som er innført for å offentliggjøre den berørte innsideinformasjonen så snart som mulig når 

konfidensialiteten ikke lenger er sikret. 

2.  Utstedere og deltakere på utslippskvotemarkedet skal gjennom en skriftlig melding underrette vedkommende myndighet 

om en utsettelse av offentliggjøringen av innsideinformasjon, og gi en skriftlig redegjørelse for utsettelsen via det faste 

kontaktpunktet hos, eller utpekt av, vedkommende myndighet, ved hjelp av elektroniske midler som angis av vedkommende 

myndighet. 

Vedkommende myndigheter skal på sitt nettsted offentliggjøre det faste kontaktpunktet hos, eller utpekt av, vedkommende 

myndighet, og de elektroniske midlene nevnt i første ledd. Disse elektroniske midlene skal sikre at opplysningene forblir 

fullstendige og at deres integritet og konfidensialitet bevares under overføringen. 

3.  De elektroniske midlene nevnt i nr. 2 skal sikre at meldingen om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon omfatter 

følgende opplysninger: 

a)  Identiteten til utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet: fullt juridisk navn. 

b)  Identiteten til personen som inngir meldingen: fornavn, etternavn, stilling hos utstederen eller deltakeren på 

utslippskvotemarkedet. 

c)  Kontaktopplysninger for personen som inngir meldingen: e-postadresse og telefonnummer på arbeid. 

d)  Identifikasjon av den offentliggjorte innsideinformasjonen som var gjenstand for utsatt offentliggjøring: tittel på meldingen 

om offentliggjøring; referansenummer dersom et slikt tildeles av det systemet som brukes til å spre innsideinformasjonen; 

dato og klokkeslett for offentliggjøringen av innsideinformasjonen. 

e)  Dato og klokkeslett for beslutningen om å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon. 

f)  Identiteten til alle personer som er ansvarlige for beslutningen om å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon. 

4.  Dersom den skriftlige redegjørelsen for en utsettelse av offentliggjøringen av innsideinformasjon gis bare på anmodning 

fra vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 17 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 596/2014, skal de elektroniske 

midlene nevnt i nr. 2 i denne artikkel sikre at en slik skriftlig redegjørelse omfatter opplysningene nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

Artikkel 5 

Melding om planlagt utsettelse av offentliggjøringen av innsideinformasjon 

1.  For å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon i samsvar med artikkel 17 nr. 5 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal 

en utsteder som er en kredittinstitusjon eller en finansinstitusjon, gjennom et eget kontaktpunkt hos, eller utpekt av, 

vedkommende myndighet gi vedkommende myndighet en skriftlig melding om at den har til hensikt å utsette offentliggjøringen 

av innsideinformasjon med sikte på å opprettholde stabiliteten i finanssystemet, samtidig som det sikres at opplysningene 

forblir fullstendige og at deres integritet og konfidensialitet bevares. 
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Dersom utstederen sender meldingen nevnt i første ledd elektronisk, skal den bruke de elektroniske midlene nevnt i artikkel 4 

nr. 2 i denne forordning. 

2.  Vedkommende myndighet skal skriftlig meddele utstederen sin beslutning om å godkjenne eller ikke godkjenne 

utsettelsen av offentliggjøringen på grunnlag av opplysningene framlagt i henhold til nr. 1, og skal sikre at opplysningene 

forblir fullstendige og at deres integritet og konfidensialitet bevares. 

3.  Utstederen skal bruke de samme tekniske metodene som ble brukt for å gi vedkommende myndighet meldingen nevnt i 

nr. 1, når den skal underrette vedkommende myndighet om nye opplysninger som kan påvirke vedkommende myndighets 

beslutning om utsettelsen av offentliggjøringen av innsideinformasjonen. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 3. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 29. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1158 

av 29. juni 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer som 

skal brukes ved utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet som omhandlet i artikkel 33 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 596/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markeds-

misbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 

2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 33 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles framgangsmåter og skjemaer som vedkommende myndigheter skal anvende for å 

oversende opplysninger til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om undersøkelser, 

sanksjoner og tiltak nevnt i artikkel 33 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

2) For å lette kommunikasjonen mellom vedkommende myndigheter og ESMA og unngå unødige forsinkelser eller 

mislykket innsending bør hver vedkommende myndighet utpeke et kontaktpunkt spesielt med henblikk på å oversende 

de opplysningene som kreves. 

3) For å sikre at alle nødvendige opplysninger om sanksjoner og tiltak som ilegges av vedkommende myndigheter blir 

korrekt identifisert og registrert av ESMA, bør vedkommende myndigheter framlegge detaljerte og harmoniserte 

opplysninger ved bruk av bestemte skjemaer for dette formål. 

4) Opplysninger om undersøkelser som skal framlegges for ESMA, bør være konsekvente og sammenlignbare for å 

gjenspeile den faktiske undersøkelsesvirksomheten som utøves i henhold til markedsmisbruksforordningen i løpet av et 

gitt år. Opplysningene bør derfor bare omfatte undersøkelser som vedkommende myndigheter har arbeidet med i løpet 

av referanseperioden. 

5) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

6) ESMA har ikke holdt åpne offentlige høringer om det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til 

grunn for denne forordning, og har heller ikke analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler ved å innføre 

standardskjemaer og framgangsmåter for de berørte vedkommende myndighetene, ettersom dette ville ha blitt betraktet 

som uforholdsmessig med hensyn til tiltakenes omfang og virkning, med tanke på at mottakerne av de tekniske 

gjennomføringsstandardene bare vil være de vedkommende nasjonale myndighetene i medlemsstatene, og ikke 

markedsdeltakere. 

7) ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2).  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 30.6.2017, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

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

(2) 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). 

2020/EØS/82/22 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjon 

I denne forordning menes med «elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring 

og overføring av data via kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler. 

Artikkel 2 

Kontaktpunkter 

1. Hver vedkommende myndighet skal utpeke ett enkelt kontaktpunkt for oversending av opplysningene nevnt i artikkel 3 og 

for kommunikasjon om eventuelle spørsmål knyttet til framlegging av slike opplysninger. 

2. Vedkommende myndigheter skal underrette Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om de 

kontaktpunktene som er utpekt i samsvar med nr. 1. 

3. ESMA skal utpeke et kontaktpunkt for mottak av opplysningene angitt i artikkel 3 og 4 og for kommunikasjon om 

eventuelle spørsmål knyttet til mottaket av slike opplysninger. 

4. ESMA skal offentliggjøre kontaktpunktet nevnt i nr. 2 på sitt nettsted. 

Artikkel 3 

Årlig oversending av sammenfattede opplysninger 

1. Vedkommende myndigheter skal gi ESMA opplysningene nevnt i artikkel 33 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 596/2014 

ved å fylle ut skjemaet angitt i vedlegg I til denne forordning på egnet måte. 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal framlegges for ESMA innen 31. mars hvert år, og skal gjelde alle undersøkelser som er 

gjennomført og alle sanksjoner og tiltak som er ilagt i løpet av det foregående kalenderåret. 

3. Vedkommende myndigheter skal gi ESMA opplysningene nevnt i nr. 1 gjennom sikre elektroniske midler. 

4. Ved anvendelsen av nr. 1 skal ESMA angi og identifisere de sikre elektroniske midlene som skal brukes. Disse midlene 

skal sikre at opplysningene forblir fullstendige og at deres integritet og konfidensialitet bevares under overføringen. 

Artikkel 4 

Framgangsmåter og skjemaer for innberetning 

1. Vedkommende myndigheter skal innberette til ESMA de sanksjonene og tiltakene som er omhandlet i artikkel 33 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 596/2014, ved hjelp av grensesnittene i det IT-systemet og den tilknyttede databasen som ESMA har 

opprettet for å motta, lagre og offentliggjøre opplysninger om disse sanksjonene og tiltakene. 
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2. Opplysninger om sanksjonene og tiltakene nevnt i nr. 1 skal oversendes til ESMA i en rapportfil i det formatet som angis i 

vedlegg II. 

Artikkel 5 

Ugyldiggjøring og ajourføring av rapporter 

1. Dersom en vedkommende myndighet ønsker å ugyldiggjøre en eksisterende rapportfil som den tidligere har oversendt til 

ESMA i samsvar med artikkel 4, skal myndigheten annullere den eksisterende rapportfilen og sende inn en ny. 

2. Dersom en vedkommende myndighet ønsker å oppdatere en eksisterende rapportfil som den tidligere har oversendt til 

ESMA i samsvar med artikkel 4, skal myndigheten sende inn rapportfilen på nytt med oppdaterte opplysninger. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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 29. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 167 av 30.6.2017, s. 25-30.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/292 

av 26. februar 2018 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer som skal 

brukes ved utveksling av opplysninger og bistand mellom vedkommende myndigheter i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markeds-

misbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 

2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 25 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre at de myndighetene som er utpekt som vedkommende myndigheter i henhold til forordning (EU) 

nr. 596/2014, kan samarbeide og utveksle opplysninger effektivt og raskt og gi hverandre full gjensidig bistand i 

henhold til nevnte forordning, bør det fastsettes felles framgangsmåter og skjemaer som vedkommende myndigheter kan 

bruke ved utveksling av opplysninger og bistand, herunder når de skal anmode om bistand, kvittere for mottak av eller 

svare på slike anmodninger 

2) Utvekslingen av skriftlige opplysninger bør gjøre det lettere for en vedkommende myndighet å oppfylle sine 

forpliktelser. Muntlig kommunikasjon kan finne sted dersom det er hensiktsmessig, herunder før en skriftlig anmodning 

sendes, for å gi informasjon om en kommende anmodning om bistand og for å drøfte spørsmål som kan utgjøre en 

hindring for at bistanden kan gis. I hastetilfeller bør en anmodning om bistand også kunne formidles muntlig, forutsatt at 

hastverket ikke skyldes at den anmodende parten har truffet tiltak på et sent tidspunkt. 

3) I henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 skal vedkommende myndigheter utveksle opplysninger og gi hverandre bistand. 

Anmodninger om bistand bør imidlertid, så langt det er mulig, bare omfatte innhenting av en forklaring eller gjennomføring 

av et stedlig tilsyn eller en undersøkelse i tilfeller der en enkel anmodning om utveksling av opplysninger ikke vil være 

tilstrekkelig. Før det sendes en anmodning om bistand til en vedkommende myndighet i en annen medlemsstat, forventes 

det at en vedkommende myndighet har truffet alle praktisk mulige tiltak innenfor sin egen jurisdiksjon, selv om denne 

vedkommende myndigheten kanskje ikke har kunnet uttømme alle mulige undersøkelsesmetoder før anmodningen. 

4) Bistand uten forutgående anmodning bør gis i samsvar med forordning (EU) nr. 596/2014, herunder frivillig når 

vedkommende myndighet i en medlemsstat anser at den har opplysninger som kan være nyttige for en annen 

vedkommende myndighet. 

5) En anmodning om bistand i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 bør inneholde tilstrekkelige opplysninger om 

emnet for anmodningen, herunder årsakene til anmodningen og bakgrunnen for den, slik at den anmodede myndigheten 

kan behandle anmodningen effektivt og raskt. Angivelse av de omstendighetene som ligger til grunn for mistanken, bør 

ikke anses som en forutsetning for at en anmodende myndighet kan motta bistand dersom opplysningene som det 

anmodes om, er nødvendige for at myndigheten skal kunne oppfylle sine forpliktelser. 

6) Foruten bruk av skjemaer for anmodninger om bistand og svar på slike anmodninger, bør framgangsmåtene for 

samarbeid muliggjøre og lette kommunikasjonen, samrådet og samspillet mellom den anmodende og den anmodede 

myndigheten gjennom hele prosessen, for å sikre effektiv behandling av en anmodning om opplysninger eller bistand. 

Disse framgangsmåtene bør også gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å gi hverandre tilbakemelding om 

nytten av opplysningene eller bistanden som er mottatt, om resultatet av den saken som anmodningen om bistand gjaldt, 

og om eventuelle problemer i forbindelse med å gi slike opplysninger eller slik bistand. 

7) Framgangsmåtene og skjemaene som skal brukes ved utveksling av opplysninger og bistand, bør sikre konfidensiell 

behandling av opplysningene som utveksles eller overføres, og overholdelse av reglene for personvern i forbindelse med 

behandling av personopplysninger og for fri utveksling av slike opplysninger. 

8) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 27.2.2018, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 

av 5.3.2020, s. 61. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1. 
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9) ESMA har ikke holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn 

for denne forordning, eller analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene ved å innføre framgangsmåter og 

skjemaer som skal brukes av vedkommende myndigheter, ettersom dette ville ha vært uforholdsmessig med hensyn til 

standardenes omfang og virkning, tatt i betraktning at mottakerne bare vil være vedkommende nasjonale myndigheter i 

medlemsstatene, og ikke markedsdeltakere. 

10) ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er opprettet i samsvar med 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

11) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, og i lys av at forordning (EU) nr. 596/2014 allerede 

anvendes, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft og får anvendelse umiddelbart. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjon 

I denne forordning menes med «sikre elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling (herunder digital komprimering), 

lagring og overføring av data via kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler som sikrer at 

opplysningene forblir fullstendige og at deres integritet og konfidensialitet bevares under overføringen. 

Artikkel 2 

Kontaktpunkter 

1. Vedkommende myndigheter skal utpeke kontaktpunkter for denne forordnings formål. 

2. Vedkommende myndigheter skal formidle opplysninger om kontaktpunktene til Den europeiske verdipapir- og markeds-

tilsynsmyndighet (ESMA) innen 30 dager etter at denne forordning har trådt i kraft. De skal ved behov gi ESMA oppdaterte 

opplysninger. 

3. ESMA skal føre en liste over kontaktpunktene som vedkommende myndigheter har utpekt i samsvar med nr. 1, og skal 

oppdatere listen ved behov, til bruk for vedkommende myndigheter. 

Artikkel 3 

Anmodning om bistand 

1. En anmodende myndighet skal framsette en anmodning om bistand skriftlig per post, telefaks eller sikre elektroniske 

midler. Anmodningen skal rettes til kontaktpunktet som er utpekt av den anmodede myndigheten i henhold til artikkel 2. 

2. Vedkommende myndighet som anmoder om bistand, skal bruke skjemaet angitt i vedlegg I og 

a) angi de nærmere relevante opplysningene som den anmodende myndigheten ber om å få fra den anmodede myndigheten, 

b) angi eventuelle spørsmål knyttet til konfidensiell behandling av de opplysningene som kan bli innhentet. 

3. Den anmodende myndigheten kan som vedlegg til anmodningen sende dokumenter eller underlagsmateriale som anses 

nødvendige for å underbygge anmodningen. 

4. I hastetilfeller kan den anmodende myndigheten framsette en anmodning om bistand muntlig. Den muntlige anmodningen 

skal omgående bekreftes skriftlig ved hjelp av midlene nevnt i nr. 1, med mindre noe annet avtales med den anmodende 

myndigheten.  

  

(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). 



8.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 82/183 

 

 

Artikkel 4 

Mottakskvittering 

Innen ti virkedager etter at den anmodede myndigheten har mottatt en skriftlig anmodning om bistand, skal den per post, 

telefaks eller sikre elektroniske midler sende en mottakskvittering til kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2, med 

mindre noe annet er angitt i anmodningen. Mottakskvittering skal gis ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg II og skal, dersom 

det er mulig, inneholde en angivelse av forventet svardato. 

Artikkel 5 

Svar på en anmodning om bistand 

1. Den anmodede myndigheten skal svare på en anmodning om bistand skriftlig per post, telefaks eller sikre elektroniske 

midler. Svaret skal rettes til kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2, med mindre noe annet er angitt i 

anmodningen. 

2. Den anmodede myndigheten skal svare på anmodningen om bistand ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg III, og skal 

a) så snart som mulig be om ytterligere presisering, uansett i hvilken form, dersom det på noen måte skulle være tvil om 

opplysningene det anmodes om, 

b) treffe alle rimelige tiltak innenfor rammen av sin myndighet, for å gi bistanden som det anmodes om, 

c) behandle anmodninger om bistand omgående og på en måte som sikrer at nødvendige tilsynsmessige tiltak treffes raskt, 

idet det tas hensyn til anmodningens kompleksitet og om det er nødvendig å involvere tredjeparter eller andre myndigheter. 

3. Dersom den anmodede myndigheten helt eller delvis avslår å etterkomme en anmodning, skal den så snart som mulig 

muntlig eller skriftlig underrette den anmodende myndigheten om beslutningen. Den anmodede myndigheten skal også gi et 

skriftlig svar i samsvar med nr. 1, der det angis hvilket av unntakene omhandlet i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 596/2014 som den har lagt til grunn for avslaget. 

Artikkel 6 

Framgangsmåter for oversending og behandling av en anmodning om bistand 

1. I forbindelse med anmodning om bistand og svar på anmodningen skal den anmodende og den anmodede myndigheten 

benytte de mest hensiktsmessige kommunikasjonsmidlene, idet det tas behørig hensyn til vurderinger som gjelder konfidensiell 

behandling, korrespondansetider, omfanget av materialet som skal formidles, og til hvor enkelt det er for den anmodende 

myndigheten å få tilgang til opplysningene. Særlig skal den anmodende myndigheten umiddelbart svare på enhver anmodning 

om presisering fra den anmodede myndigheten. 

2. Når den anmodede myndigheten blir oppmerksom på omstendigheter som kan føre til at dens forventede svardato 

forsinkes med mer enn ti virkedager, skal den omgående underrette den anmodende myndigheten om dette. 

3. Dersom det er relevant, skal den anmodede myndigheten regelmessig gi tilbakemelding om framdriften i behandlingen av 

anmodningen, herunder endret forventet dato for svar til den anmodende myndigheten. 

4. Dersom den anmodende myndigheten har klassifisert anmodningen som en hastesak, skal vedkommende myndigheter 

rådføre seg med hverandre om hvor ofte den anmodede myndigheten skal gi den anmodende myndigheten en oppdatering. 

5. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal samarbeide om å løse eventuelle problemer som kan oppstå i 

forbindelse med behandlingen av en anmodning. 

Artikkel 7 

Framgangsmåte for anmodninger om å innhente forklaring fra en person 

1. Dersom den anmodende myndigheten i sin anmodning ber om at det innhentes en forklaring fra en person i forbindelse 

med undersøkelse eller tilsyn, skal den anmodede og den anmodende myndigheten, med forbehold for eksisterende rettslige 

begrensninger eller restriksjoner og eventuelle forskjeller i prosedyremessige krav, vurdere og ta hensyn til følgende: 

a) Rettighetene til de personene som skal avgi forklaring, herunder eventuelt problemstillinger knyttet til selvinkriminering. 

b) På hvilken måte ansatte hos den anmodende myndigheten skal delta (som observatør eller aktiv deltaker).  
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c) Hvilke roller ansatte hos den anmodede og den anmodende myndigheten skal ha i forbindelse med forklaringen. 

d) Hvorvidt personen som skal avgi forklaring, har rett til å la seg bistå av en juridisk representant, og i så fall hva 

representantens bistand skal omfatte under forklaringen, herunder med hensyn til opptak eller referater fra forklaringen. 

e) Hvorvidt forklaringen skal avgis på frivillig eller tvungent grunnlag, dersom et slikt skille finnes. 

f) Hvorvidt personen som på grunnlag av opplysninger som er tilgjengelige på tidspunktet for anmodningen, skal avgi 

forklaring som et vitne eller en mistenkt, dersom et slikt skille finnes. 

g) Hvorvidt forklaringen, på grunnlag av opplysninger som er tilgjengelige på tidspunktet for anmodningen, kommer til å bli 

brukt eller er ment å bli brukt i en straffesak. 

h) Hvorvidt forklaringen kan godtas i den anmodende myndighetens jurisdiksjon. 

i) Dokumentasjonen av forklaringen og gjeldende framgangsmåter, herunder om det vil være et fullstendig eller et 

sammenfattende skriftlig referat eller et lyd- eller videoopptak. 

j) Framgangsmåter for hvordan personene som avgir forklaring, skal attestere eller bekrefte sin forklaring, herunder om dette 

skjer etter at forklaringen er avgitt. 

k) Framgangsmåten som den anmodede myndigheten skal følge for å oversende forklaringen til den anmodende myndigheten, 

herunder format og tidspunkt. 

2. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal sikre at det finnes ordninger som gjør at deres ansatte kan arbeide 

effektivt, bl.a. ordninger som gjør det mulig for ansatte å bli enige om eventuelle ytterligere opplysninger som kan være 

nødvendige, herunder følgende: 

a) Planlegging av datoer. 

b) Listen over spørsmål som skal stilles til personen som skal avgi forklaringen. 

c) Reiseordninger, herunder for å sikre at den anmodede og den anmodende myndigheten kan møtes for å diskutere saken før 

forklaringen avgis. 

d) Språkordning. 

Artikkel 8 

Framgangsmåte for anmodninger om undersøkelse eller stedlig tilsyn 

1. Når det anmodes om å foreta en undersøkelse eller et stedlig tilsyn i henhold til artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) 

nr. 596/2014, skal den anmodende og den anmodede myndigheten rådføre seg med hverandre om den beste måten å 

etterkomme anmodningen om bistand på, idet det tas hensyn til artikkel 25 nr. 6 tredje ledd bokstav a)–e) i forordning (EU) 

nr. 596/2014, herunder om fordelene ved å foreta en felles undersøkelse eller et felles stedlig tilsyn. 

2. Den anmodede myndigheten skal holde den anmodende myndigheten underrettet om framdriften i undersøkelsen eller det 

stedlige tilsynet og oversende sine konklusjoner til den anmodende myndigheten så snart de foreligger. 

3. Når den anmodende og den anmodede myndigheten beslutter om det skal iverksettes en felles undersøkelse eller et felles 

stedlig tilsyn, skal de minst ta hensyn til følgende: 

a) Innholdet i anmodninger om bistand som er mottatt fra den anmodende myndigheten, herunder eventuelle forslag som tyder 

på at det er hensiktsmessig å foreta undersøkelsen eller det stedlige tilsynet i fellesskap. 

b) Hvorvidt de hver for seg foretar egne undersøkelser i en sak med grensekryssende virkninger, og om det ville være mer 

hensiktsmessig å behandle saken i fellesskap. 

c) Den rettslige og reguleringsmessige rammen i deres respektive jurisdiksjoner, slik at det sikres at begge myndighetene har 

god forståelse av mulige restriksjoner og begrensninger for gjennomføring av en felles undersøkelse eller et felles stedlig 

tilsyn og for eventuelle senere prosedyrer som kan følge, herunder eventuelle spørsmål i forbindelse med prinsippet om 

gjentatt straffeforfølgning (ne bis idem-prinsippet). 

d) Den forvaltning og ledelse som er nødvendig for undersøkelsen eller det stedlige tilsynet. 

e) Sannsynligheten for at de vil ble enige om konstateringen av de faktiske forhold.  
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f) Tildelingen av ressurser og utnevning av ansatte med ansvar for å foreta undersøkelser eller stedlige tilsyn. 

g) Muligheten for å opprette en felles handlingsplan og en tidsplan for hver myndighets arbeid. 

h) Fastsettelsen av tiltak som skal treffes i fellesskap eller individuelt av hver myndighet. 

i) Gjensidig utveksling av innsamlede opplysninger og rapportering av resultatene av de enkelte tiltakene som er truffet. 

j) Andre saksspesifikke spørsmål. 

4. Dersom den anmodende og den anmodede myndigheten beslutter å foreta en felles undersøkelse eller et felles stedlig 

tilsyn, skal de 

a) bli enige om framgangsmåter for gjennomføring og avslutning av undersøkelsen eller tilsynet, 

b) ha en løpende dialog for å samordne innsamlingen av opplysninger og konstateringen av de faktiske forhold, 

c) samarbeide nært om gjennomføringen av den felles undersøkelsen og det felles stedlige tilsynet, 

d) gi hverandre bistand i forbindelse med etterfølgende håndhevingsprosedyrer i det omfang loven tillater, herunder samordne 

eventuelle prosedyrer eller andre håndhevingstiltak (forvaltningsrettslige, sivilrettslige eller strafferettslige) knyttet til 

resultatet av den felles undersøkelsen eller det stedlige tilsynet, eller eventuelt mulighetene for et forlik, 

e) identifisere hvilke spesifikke rettslige bestemmelser som gjelder gjenstanden for den felles undersøkelsen eller det felles 

stedlige tilsynet, 

f) dersom det er relevant, vurdere minst følgende: 

 1) Utarbeiding av en felles handlingsplan med en beskrivelse av blant annet innhold, art og tidsplan for de tiltakene som 

skal treffes, herunder milepæler og ansvarsfordelingen når det gjelder resultatet av arbeidet, idet det tas hensyn til hver 

myndighets respektive prioriteringer. 

 2) Identifisering og vurdering av eventuelle rettslige begrensninger eller restriksjoner og eventuelle forskjeller i 

framgangsmåter med hensyn til undersøkelse eller håndheving eller andre tiltak, herunder rettighetene til personer som 

er gjenstand for undersøkelse. 

 3) Identifisering og vurdering av særlige bestemmelser om taushetsplikt som kan ha innvirkning på undersøkelsen og 

håndhevingen, herunder bestemmelser om selvinkriminering. 

 4) Strategi for informasjon til offentligheten og mediene. 

 5) Hvordan de utvekslede opplysningene er ment å brukes. 

Artikkel 9 

Framgangsmåter for bistand til å inndrive overtredelsesgebyrer 

1. Når det anmodes om bistand til å inndrive overtredelsesgebyrer i henhold til artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU)  

nr. 596/2014, skal den anmodende og den anmodede myndigheten rådføre seg med hverandre for å finne den beste måten å 

etterkomme anmodningen på. Myndighetene skal ta hensyn til de tiltakene som den anmodende myndigheten allerede har 

truffet i sin jurisdiksjon, og til den anmodede myndighetens nasjonale rammer for inndrivelse av overtredelsesgebyrer. 

2. Den anmodede myndigheten skal gi bistand eller gjøre tilgjengelig opplysningene som det anmodes om i henhold til 

denne artikkel, i samsvar med relevant nasjonal rett. Dersom bistanden det anmodes om, kan gis av, eller dersom opplysningene 

kan være tilgjengelig for, en annen myndighet eller et annet relevant organ i den anmodede myndighetens medlemsstat, skal 

den anmodede myndigheten tilby den anmodende myndigheten de opplysningene som er nødvendige for å opprette direkte 

kontakt mellom den anmodende myndigheten og den andre myndigheten eller det andre organet som kan gjøre tilgjengelig de 

opplysningene det anmodes om, i samsvar med nasjonal rett. 
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Artikkel 10 

Utveksling av opplysninger uten forutgående anmodning 

1. Dersom opplysninger oversendes uten forutgående anmodning i henhold til artikkel 16 nr. 4 og artikkel 25 nr. 5 i 

forordning (EU) nr. 596/2014, eller dersom en vedkommende myndighet har opplysninger som den mener vil hjelpe en annen 

vedkommende myndighet i utførelsen av dennes oppgaver i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, skal disse opplysningene 

oversendes skriftlig per brev, telefaks eller sikre elektroniske midler til vedkommende myndighets kontaktpunkt utpekt i 

samsvar med artikkel 2. 

2. Dersom vedkommende myndighet som sender opplysningene, mener at opplysningene bør gis umiddelbart, kan den 

underrette den andre myndigheten muntlig, forutsatt at den deretter uten unødig opphold oversender opplysningene skriftlig. 

3. En vedkommende myndighet som sender opplysninger uten forutgående anmodning, skal bruke skjemaet i vedlegg IV og 

særlig påpeke om det er forhold knyttet til opplysningenes konfidensialitet. 

Artikkel 11 

Begrensninger for bruk og tillatt bruk av opplysninger 

1. Den anmodende og den anmodede myndigheten skal sette inn en egnet advarsel om konfidensialitet i alle anmodninger 

om bistand, svar på en anmodning om bistand eller ved enhver oversending av opplysninger uten forutgående anmodning, i 

samsvar med skjemaene i vedleggene. 

2. Dersom den anmodede myndigheten må offentliggjøre at den anmodende myndigheten har sendt en anmodning for å 

kunne behandle den, skal den anmodede myndigheten ikke offentliggjøre dette før den har drøftet arten og omfanget av 

offentliggjøringen med den anmodende myndigheten og har innhentet dennes samtykke til offentliggjøringen. Dersom den 

anmodende myndigheten ikke gir sitt samtykke til offentliggjøringen, skal den anmodede myndigheten ikke etterkomme 

anmodningen, og den anmodende myndigheten kan trekke tilbake anmodningen eller utsette anmodningen til den har mulighet 

til å gi slikt samtykke. 

3. Opplysninger gitt i samsvar med artikkel 10 skal utelukkende brukes for å sikre overholdelse eller håndheving av 

bestemmelsene i forordning (EU) nr. 596/2014, herunder, men ikke begrenset til, å innlede, gjennomføre eller bistå ved 

strafferettslige, forvaltningsrettslige eller sivilrettslige saker eller disiplinærsaker som følger av en overtredelse av 

bestemmelsene i nevnte forordning. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft 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 26. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Skjema for anmodning om bistand 

Anmodning om bistand 

Referansenummer: .....................  

Dato:  ..........................................  

Vedlegg: [Angi antall vedlagte dokumenter/underlagsdokumenter] 

 

Generelle opplysninger 

FRA: 

Medlemsstat: 

Anmodende myndighet: 

Registrert adresse: 

 

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/292, eller den personen som er utpekt som kontaktpunkt for denne anmodningen og identifisert nedenfor] 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

 

TIL: 

Medlemsstat: 

Anmodet myndighet: 

Registrert adresse: 

 

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/292] 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

 

Kjære [sett inn relevant navn] 

I samsvar med artikkel 3 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 anmodes du om bistand i forbindelse med 

det eller de forholdene som er nærmere angitt nedenfor. 

Jeg ville være takknemlig for få bistand innen [sett inn veiledende dato for svaret og i hastetilfeller fristen for å gi opplysningene] 

eller, dersom dette ikke er mulig, opplysninger om når du antar at du kan gi den bistanden som det anmodes om. 
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Type anmodning om bistand 

Kryss av der det er relevant 

1. Formidling av opplysninger   

2. Innhenting av en forklaring   

3. Innledning av en undersøkelse   

4. Stedlig tilsyn   

5. Inndrivelse av overtredelsesgebyrer   

6. Annen type bistand   

(f.eks. frysing eller beslaglegging av eiendeler, tillatelse til annen bruk eller videreformidling ...) 

 

Årsaker til anmodningen om bistand 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

[Angi bestemmelsen(e) i sektorregelverket som gir den anmodende myndigheten kompetanse til å behandle saken] 

Anmodningen gjelder bistand i forbindelse med  ............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

[Beskriv emnet for anmodningen, formålet med å anmode om opplysninger, og fakta knyttet til undersøkelsen som utgjør 

bakgrunnsopplysninger for anmodningen, og forklar hvorfor bistanden kan være nyttig for å oppfylle forpliktelser] 

Tidligere anmodning: .....................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

[Dersom det er relevant, beskriv nærmere opplysninger om en tidligere anmodning for å gjøre det mulig å identifisere den] 

 

1. Formidling av opplysninger 

(a) Gi en detaljert beskrivelse av de særlige opplysningene det anmodes om, med begrunnelse for hvorfor opplysningene vil 

være til hjelp, og, dersom deres identitet er kjent, en liste over de personene som antas å ha disse opplysningene, eller 

over de stedene slike opplysninger kan innhentes. 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  
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(b) Dersom anmodningen gjelder opplysninger om en transaksjon eller ordre i et finansielt instrument, gis følgende 

opplysninger: 

Produkt-ID: ....................................................................................................................................................................................  

[Gi en nøyaktig beskrivelse av det finansielle instrumentet, herunder en eventuell gjeldende standardkode for identifikasjon, for 

eksempel ISIN-kode eller All] 

Person-ID  .....................................................................................................................................................................................  

[Sett inn navn på alle personer med tilknytning til transaksjonen eller ordren, herunder personer som har handlet med det 

finansielle instrumentet eller på hvis vegne handelen antas å ha funnet sted, og en eventuell gjeldende identifikasjonskode, for 

eksempel LEI-kode eller kundens ID-kode i henhold til europaparlaments- og rådsforordning EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 

om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012] 

Datoer: ...........................................................................................................................................................................................  

[Angi mellom hvilke datoer transaksjoner eller ordrer i disse finansielle instrumentene fant sted, herunder, dersom dette er en 

lang periode, årsakene til at opplysninger fra hele perioden vil være til nytte] 

(c) Dersom anmodningen gjelder opplysninger om en persons forretninger eller virksomhet: Gi så nøyaktige opplysninger 

som mulig for å identifisere denne personen. 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

(d) Dersom det må tas særlig hensyn til de anmodede opplysningenes sensitivitet: Angi hvor sensitive opplysningene det 

anmodes om er, og eventuelle særlige forholdsregler som må tas i forbindelse med innsamlingen av opplysningene av 

hensyn til undersøkelsen. 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

(e) Eventuelle tilleggsopplysninger: 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

[Om den anmodende myndigheten har vært eller vil komme i kontakt med noen andre myndigheter eller rettshåndhevende 

organer i den anmodede myndighetens medlemsstat i forbindelse med emnet for anmodningen, eller andre myndigheter som 

den anmodende myndigheten vet har en aktiv interesse i emnet for anmodningen] 

(f) I forbindelse med en hasteanmodning og ved fastsettelse av frister: Gi en fyllestgjørende forklaring på hvorfor 

anmodningen haster, og forklar hvorfor den anmodende myndigheten har fastsatt disse fristene for framlegging av 

opplysninger 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  
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2. Innhenting av en forklaring 

Angi følgende: 

(a) Type forklaring som det anmodes om: 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

[Angi hvilken type forklaring som eventuelt foretrekkes, f.eks. rettslig erklæring eller andre rettslige instrukser; frivillig eller 

tvungen, dersom et slikt skille finnes] 

(b) Behovet for og formålet med innhentingen av forklaring: 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

(c) Navn på personen(e) som skal avgi forklaring: 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

[Gi nærmere opplysninger om de personene som skal avgi forklaring, herunder personens stilling og selskap dersom det er 

relevant, slik at den anmodede myndigheten kan begynne å forberede innhentingen av forklaring, herunder 

innkallingsprosessen dersom det er relevant] 

(d) Detaljert beskrivelse av de opplysningene det anmodes om, herunder en foreløpig liste med spørsmål (dersom en slik 

foreligger på tidspunktet for anmodningen). 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................   

(e) Ytterligere opplysninger som kan være nyttige: 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

[Hvorvidt den anmodende myndighetens ansatte ønsker å delta ved avgivelsen av forklaringen, opplysninger om deltakende 

tjenestemenn fra den anmodende myndigheten, og eventuelt en beskrivelse av rettslige og prosedyremessige krav som må 

være oppfylt for at forklaringer som gis, skal godtas i den anmodende myndighetens jurisdiksjon] 

3. Innledning av en undersøkelse eller en felles undersøkelse 

Dersom anmodningen gjelder innledning av en undersøkelse på vegne av den anmodende myndigheten: Gi opplysninger som 

gjør det mulig for den anmodede myndigheten å vurdere om den har en interesse av å delta i en felles undersøkelse, herunder 

den anmodende myndighetens forslag til undersøkelsen, dens begrunnelse og de forventede fordelene for den anmodede 

myndigheten. 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

[Herunder alle relevante opplysninger som den anmodede myndigheten krever for å kunne gi den nødvendige bistanden ved å 

innlede en undersøkelse eller en felles undersøkelse, alt etter hva som er relevant] 
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4. Innledning av et stedlig tilsyn eller et felles tilsyn 

Dersom anmodningen gjelder innledning av et stedlig tilsyn på vegne av den anmodende myndigheten: Gi opplysninger som 

gjør det mulig for den anmodede myndigheten å vurdere om den har en interesse av å delta i et felles stedlig tilsyn, herunder 

den anmodende myndighetens forslag til tilsynet, dens begrunnelse og de forventede fordelene for den anmodede 

myndigheten. 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

[Herunder alle relevante opplysninger som den anmodede myndigheten trenger for å kunne gi den nødvendige bistanden ved å 

innlede et stedlig tilsyn eller et felles tilsyn, alt etter hva som er relevant] 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Opplysningene i denne anmodningen skal behandles konfidensielt i samsvar med artikkel 11 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 og artikkel 27 i forordning (EU) nr. 596/2014. Kravene i artikkel 28 i forordning (EU) 

nr. 596/2014 skal oppfylles med hensyn til personopplysninger som gis i denne anmodningen. 

Alle spørsmål i forbindelse med denne anmodningen kan rettes til [sett inn relevant navn på kontakten og kontaktopplysninger]: 

telefon, e-post] 

Med vennlig hilsen 

[Navn og underskrift] 
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VEDLEGG II 

Skjema for bekreftelse på mottak av en anmodning om bistand 

Bekreftelse på mottak av en anmodning om bistand 

Referansenummer: .....................  

Dato:  ..........................................  

FRA: 

Medlemsstat: 

Anmodet myndighet:  

Registrert adresse: 

 

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/292, eller den personen som er utpekt som kontaktpunkt for denne anmodningen og identifisert nedenfor] 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

 

TIL: 

Medlemsstat:  

Anmodende myndighet:  

Registrert adresse: 

 

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/292, med mindre den anmodende myndigheten har angitt noe annet] 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

 

Kjære [sett inn relevant navn] 

I samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 bekrefter vi hermed at vi har mottatt din 

anmodning om opplysninger med referansenummer [sett inn anmodningens referansenummer] den [sett inn dato]. 

Den eller de relevante personene hos [sett inn den anmodede myndighetens navn] som behandler anmodningen din, er [sett 

inn navn, telefon, e-post]. 

 

Anslått svardato:  ................................................................................  

Med vennlig hilsen  

[Navn og underskrift] 
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VEDLEGG III 

Skjema for svar på en anmodning om bistand 

Svar på en anmodning om bistand 

Referansenummer:  .....................  

Dato:  ..........................................  

Vedlegg: [Angi antall vedlagte dokumenter/underlagsdokumenter] 

Generelle opplysninger 

FRA: 

Medlemsstat:  

Anmodet myndighet:  

Registrert adresse: 

 

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/292, eller den personen som er utpekt som kontaktpunkt for denne anmodningen og identifisert nedenfor] 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

 

TIL: 

Medlemsstat:  

Anmodende myndighet:  

Registrert adresse: 

 

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/292, med mindre den anmodende myndigheten har angitt noe annet] 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

 

Kjære [sett inn relevant navn] 

I samsvar med artikkel 5 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 er din anmodning av [dd.mm.åååå] med 

referansenummer [sett inn anmodningens referansenummer] behandlet av oss. 

 

Innhentede opplysninger 

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

[Angi opplysningene her dersom de er innhentet, eller forklar hvordan de vil bli innhentet] 

  



Nr. 82/194 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2020 

 

 

De framlagte opplysningene er konfidensielle og formidles til [sett inn navn på den anmodende myndigheten] i henhold til [angi 

bestemmelsen i relevant sektorregelverk] og under forutsetning av at opplysningene forblir konfidensielle i samsvar med artikkel 

11 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 og artikkel 27 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

[Sett inn navn på den anmodende myndigheten] skal overholde kravene i artikkel 11 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/292 med hensyn til den tillatte bruken av disse opplysningene, og i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 596/2014 med 

hensyn til behandling og overføring av personopplysninger. 

Dersom [sett inn navn på den anmodende myndigheten] har til hensikt å bruke eller offentliggjøre opplysninger som gis i dette 

svaret, for formål som ikke er angitt i anmodningen, men som er omfattet av virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014, skal 

[sett inn navn på den anmodende myndigheten] underrette [sett inn navn på den anmodede myndigheten], som innen en frist på 

ti dager kan gjøre innsigelse mot slik bruk eller offentliggjøring av de grunnene som er nevnt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 596/2014. 

Dersom [sett inn navn på den anmodende myndigheten] har til hensikt å bruke eller offentliggjøre opplysninger som gis i dette 

svaret, for formål som ikke er omfattet av virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014, skal den underrette [sett inn navn på 

den anmodede myndigheten] og, med mindre unntaket nevnt i artikkel 27 nr. 3 i forordning (EU) nr. 596/2014 får anvendelse, på 

forhånd innhente samtykke fra [sett inn navn på den anmodede myndigheten]. Dersom [sett inn navn på den anmodede 

myndigheten] gir sitt samtykke til slik bruk eller offentliggjøring, kan den fastsette visse vilkår for dette. 

Med vennlig hilsen 

[Navn og underskrift] 
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VEDLEGG IV 

Skjema for bistand uten forutgående anmodning 

Bistand uten forutgående anmodning 

Referansenummer: .....................  

Dato:  ..........................................  

Vedlegg: [Angi antall vedlagte dokumenter/underlagsdokumenter] 

Generelle opplysninger 

FRA: 

Medlemsstat:  

Avsendermyndighet:  

Registrert adresse: 

 

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/292] 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

 

TIL: 

Medlemsstat:  

Mottakermyndighet:  

Registrert adresse: 

 

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/292] 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

 

Kjære [sett inn relevant navn] 

I samsvar med artikkel 10 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292) gir vi følgende opplysninger, som vi tror vil 

være til hjelp når du skal utføre dine oppgaver. 

Framlagte opplysninger 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

[Gi en nærmere beskrivelse av opplysningene her, herunder eventuelt en beskrivelse av underlagsdokumenter eller -materiale 

som er vedlagt] 
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De framlagte opplysningene er konfidensielle og formidles til [sett inn navn på vedkommende myndighet som mottar 

opplysninger uten forutgående anmodning] i henhold til artikkel 25 i forordning (EU) nr. 596/2014 og under forutsetning av at 

opplysningene forblir konfidensielle i samsvar med artikkel 11 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 og 

artikkel 27 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

 [Sett inn navn på vedkommende myndighet som mottar opplysninger uten forutgående anmodning] skal overholde kravene i 

artikkel 11 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 med hensyn til den tillatte bruken av disse opplysningene, 

og i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til behandling og overføring av personopplysninger. 

Dersom [sett inn navn på vedkommende myndighet som mottar opplysninger uten forutgående anmodning] har til hensikt å 

bruke eller offentliggjøre de mottatte opplysningene for andre formål enn formålene angitt i artikkel 11 nr. 3 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/292, skal den underrette [sett inn navn på vedkommende myndighet som gir opplysninger 

uten forutgående anmodning] og, med mindre unntaket nevnt i artikkel 27 nr. 3 i forordning (EU) nr. 596/2014 får anvendelse, 

skal den på forhånd innhente samtykke fra [sett inn navn på vedkommende myndighet som gir opplysninger uten forutgående 

anmodning]. Dersom [sett inn navn på vedkommende myndighet som gir opplysninger uten forutgående anmodning] gir sitt 

samtykke til slik bruk eller offentliggjøring av opplysningene, kan den fastsette visse vilkår for dette. 

Med vennlig hilsen  

[Navn og underskrift] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2015/2392 

av 17. desember 2015 

om europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til rapportering til vedkommende 

myndigheter av faktiske eller mulige overtredelser av nevnte forordning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmis-

bruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 

2003/125/EF og 2004/72/EF(1), særlig artikkel 32 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Personer som rapporterer faktiske eller mulige overtredelser av forordning (EU) nr. 596/2014 (varslere) til 

vedkommende myndigheter, kan gjøre vedkommende myndigheter oppmerksomme på nye opplysninger og bistå dem i 

arbeidet med å avdekke og ilegge sanksjoner for markedsmisbruk. Imidlertid kan frykt for gjengjeldelse, diskriminering 

eller formidling av personopplysninger hindre varsling om overtredelser. Det er derfor behov for hensiktsmessige 

ordninger for varsling for å sikre et generelt vern av og respekt for varslernes og de anklagede personenes 

grunnleggende rettigheter. Personer som bevisst rapporterer uriktige eller villedende opplysninger til vedkommende 

myndigheter, bør derfor ikke anses som varslere og følgelig ikke være omfattet av verneordningene. 

2) Vedkommende myndigheter bør tillate anonym rapportering, og verneordningene i dette direktiv bør få anvendelse også 

dersom en anonym varsler beslutter å avsløre sin identitet overfor vedkommende myndighet på et senere tidspunkt. 

Varslere bør stå fritt til å velge om de ønsker å rapportere gjennom interne framgangsmåter, dersom slike finnes, eller 

direkte til vedkommende myndighet. 

3) Vedkommende myndigheter må ha særskilt utpekte ansatte med faglig opplæring, blant annet innen gjeldende 

personvernregler, til å håndtere rapporter om overtredelser av forordning (EU) nr. 596/2014 og til å sikre 

kommunikasjon med den rapporterende personen og oppfølging av rapporten på en hensiktsmessig måte. 

4) Personer som har til hensikt å rapportere om faktiske eller mulige overtredelser av forordning (EU) nr. 596/2014, bør 

kunne treffe en velbegrunnet beslutning om hvorvidt, hvordan og når de skal rapportere. Vedkommende myndigheter 

bør derfor offentliggjøre lett tilgjengelige opplysninger om de kanalene som finnes for å kommunisere med 

vedkommende myndigheter, om gjeldende framgangsmåter og om myndighetens særskilt utpekte ansatte som håndterer 

rapporter om overtredelser. All informasjon om rapporter om overtredelser bør være tydelig, lett forståelig og pålitelig 

for å fremme og ikke hindre rapportering av overtredelser. 

5) For å sikre effektiv kommunikasjon med særskilt utpekte ansatte er det nødvendig at vedkommende myndigheter har 

innført og benytter ulike kommunikasjonskanaler som bør være brukervennlige, og gjør det mulig å kommunisere 

skriftlig og muntlig, elektronisk og ikke-elektronisk. 

6) Det er viktig at framgangsmåtene for vern av personer som arbeider i henhold til en arbeidsavtale, uavhengig av 

arbeidsforholdets karakter og eventuell avlønning, som rapporterer om overtredelser eller som anklages for overtredelser 

av forordning (EU) nr. 596/2014, verner slike personer mot gjengjeldelse, diskriminering eller andre former for direkte 

eller indirekte urettferdig behandling. Urettferdig behandling kan arte seg svært forskjellig avhengig av 

omstendighetene. Det er derfor nødvendig med en vurdering i hvert enkelt tilfelle ved bruk av regler for tvisteløsning 

eller rettslige framgangsmåter i henhold til nasjonal rett.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 18.12.2015, s. 126, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 14 av 5.3.2020, s. 61. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1. 
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7) Medlemsstatene bør sikre at vedkommende myndigheter har innført hensiktsmessige framgangsmåter for vern ved 

behandling av rapporter om overtredelser og for vern av personopplysninger om rapporterte personer. Slike 

framgangsmåter bør sikre vern av identiteten til alle rapporterende og rapporterte personer på alle trinn i behandlingen. 

Denne forpliktelsen bør ikke være en hindring når utleveringen av opplysninger er et nødvendig og rimelig krav i 

henhold til unionsretten eller nasjonal rett og er omfattet av egnede vernetiltak i henhold til slik lovgivning, herunder i 

forbindelse med undersøkelser eller rettergang eller for å sikre andres friheter, herunder den rapporterte personens rett til 

forsvar. 

8) Det er svært viktig og nødvendig at de særskilt utpekte ansatte hos vedkommende myndighet og ansatte hos 

vedkommende myndighet som får tilgang til opplysningene som en rapporterende person legger fram for vedkommende 

myndighet, overholder taushetsplikten og bestemmelsene om konfidensiell behandling ved overføring av opplysningene 

både i og utenfor vedkommende myndighet, herunder når en vedkommende myndighet innleder en undersøkelse eller 

gjennomfører senere håndhevingstiltak i forbindelse med rapportering av overtredelser. 

9) Medlemsstatene bør sikre hensiktsmessig dokumentasjon av alle rapporter om overtredelser, at alle rapporter er 

tilgjengelige hos vedkommende myndighet, og at opplysningene som mottas gjennom rapporter, ved behov kan brukes 

som bevis i forbindelse med håndhevingstiltak. Medlemsstatene bør sikre overholdelse av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF(1) og nasjonal lovgivning som innarbeider direktiv 95/46/EF. 

10) Vern av personopplysninger om den rapporterende og den rapporterte personen er avgjørende for å unngå urettferdig 

behandling eller omdømmetap som følge av formidlingen av personopplysninger, særlig opplysninger som avslører en 

berørt persons identitet. Vedkommende myndigheter bør derfor i tillegg til nasjonal lovgivning om vern av 

personopplysninger som innarbeider direktiv 95/46/EF, innføre hensiktsmessige framgangsmåter for vern av 

personopplysninger som særlig er rettet mot vern av den rapporterende og den rapporterte personen, og som bør omfatte et 

sikkert system hos vedkommende myndighet som bare autoriserte ansatte har begrenset adgang til. 

11) Det kan bli nødvendig for vedkommende myndighet å overføre personopplysninger med tilknytning til rapporter om 

overtredelser for å vurdere en rapport om overtredelse og gjennomføre nødvendige undersøkelser og håndhevingstiltak. 

Ved oversending av opplysninger innenfor vedkommende myndighet eller til tredjepart bør vedkommende myndigheter 

sikre mest mulig konfidensiell behandling i samsvar med nasjonal rett. 

12) Rettighetene til den rapporterte personen som anklages for overtredelse av forordning (EU) nr. 596/2014, bør vernes for 

å unngå omdømmetap eller andre negative følger. Videre bør den rapporterte personens rett til forsvar og tilgang til 

midler respekteres fullt ut på hvert trinn i framgangsmåten etter rapporten. Medlemsstatene bør sikre den rapporterte 

personens rett til forsvar, herunder rett til innsyn i sakens dokumenter, rett til å bli hørt og rett til effektiv rettslig prøving 

av en beslutning som gjelder den rapporterte personen, i henhold til gjeldende framgangsmåter fastsatt i nasjonal rett i 

forbindelse med undersøkelser eller etterfølgende rettergang. 

13) Regelmessig (minst én gang hvert annet år) gjennomgåelse av vedkommende myndigheters framgangsmåter bør sikre at 

framgangsmåtene er tilstrekkelige og gjenspeiler det nåværende utviklingstrinn i teknikken og dermed er 

formålstjenlige. For dette formål er det viktig at vedkommende myndigheter evaluerer sine egne erfaringer og utveksler 

erfaringer og god praksis med andre vedkommende myndigheter. 

14) Ettersom nærmere regler om vern av varslere kan gjøre det vanskeligere for medlemsstatene å sikre at systemene er 

forenlige og kan samvirke med deres nasjonale systemer, også når det gjelder administrative, saksbehandlingsmessige 

og institusjonelle sider, er det nødvendig med en viss fleksibilitet for gjennomføringsrettsakten. Ettersom slik 

fleksibilitet lettere kan oppnås ved et direktiv enn ved en forordning, synes et direktiv å være det mest hensiktsmessige 

instrumentet for at medlemsstatene skal kunne tilpasse ordningen for rapportering av overtredelser på en effektiv måte i 

sine nasjonale systemer, herunder i den institusjonelle rammen. 

15) Ettersom forordning (EU) nr. 596/2014 trer i kraft 3. juli 2016, bør medlemsstatene innarbeide og anvende 

bestemmelsene knyttet til dette direktiv fra og med 3. juli 2016. 

16) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité.  

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Dette direktiv fastsetter nærmere regler for framgangsmåtene fastsatt i artikkel 32 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014, 

herunder ordninger for rapportering og oppfølging av rapporter samt tiltak for vern av personer som arbeider i henhold til en 

arbeidsavtale, og tiltak for vern av personopplysninger. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1) «rapporterende person» en person som rapporterer en faktisk eller mulig overtredelse av forordning (EU) nr. 596/2014 til 

vedkommende myndighet, 

2) «rapportert person» en person som anklages av den rapporterende personen for å ha begått eller ha til hensikt å begå en 

overtredelse av forordning (EU) nr. 596/2014, 

3) «rapport om overtredelse» en rapport inngitt av den rapporterende personen til vedkommende myndighet om en faktisk 

eller mulig overtredelse av forordning (EU) nr. 596/2014. 

KAPITTEL II 

FRAMGANGSMÅTER FOR MOTTAK AV RAPPORTER OM OVERTREDELSER OG OPPFØLGING AV DEM 

Artikkel 3 

Særskilt utpekte ansatte 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter har særskilt utpekte ansatte til å håndtere rapporter om 

overtredelser (heretter kalt «særskilt utpekte ansatte»). De særskilt utpekte ansatte skal ha opplæring i håndtering av rapporter 

om overtredelser. 

2.  De særskilt utpekte ansatte skal ivareta følgende oppgaver: 

a)  Gi alle interesserte personer opplysninger om framgangsmåtene for rapportering av overtredelser. 

b)  Ta imot og følge opp rapporter om overtredelser. 

c)  Opprettholde kontakt med den rapporterende personen i tilfeller der vedkommende har identifisert seg. 

Artikkel 4 

Opplysninger om mottak av rapporter om overtredelser og oppfølging av dem 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter på sitt nettsted offentliggjør opplysninger om mottak av 

rapporter om overtredelser som angitt i nr. 2, i en egen seksjon som skal være lett å finne og identifisere.  
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2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal omfatte følgende: 

a)  Kommunikasjonskanalene som anvendes til å motta og følge opp rapporter om overtredelser, og til å kontakte de særskilt 

utpekte ansatte i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a), herunder 

1) telefonnumre med angivelse av om samtalene tas opp eller ikke når disse telefonlinjene benyttes, 

2) særskilte e-postadresser og postadresser, som er sikre og sikrer fortrolig behandling, for å kontakte de særskilt utpekte 

ansatte, 

b)  Framgangsmåtene som gjelder for rapporter om overtredelser som nevnt i artikkel 5. 

c)  De ordningene for konfidensiell behandling som gjelder for rapporter om overtredelser i samsvar med gjeldende 

framgangsmåter for rapporter om overtredelser nevnt i artikkel 5. 

d)  Framgangsmåter for å verne personer som arbeider i henhold til en arbeidsavtale. 

e)  En erklæring som tydelig angir at personer som stiller opplysninger til rådighet for vedkommende myndighet i samsvar 

med forordning (EU) nr. 596/2014, ikke skal anses å ha brutt taushetsplikten i henhold til avtale eller lov eller forskrift, og 

ikke pådrar seg noen form for ansvar i forbindelse med slik utlevering av opplysninger. 

3.  Vedkommende myndigheter kan på sitt nettsted offentliggjøre nærmere opplysninger om mottak og oppfølging av 

overtredelsene angitt i nr. 2. 

Artikkel 5 

Framgangsmåter som gjelder for rapporter om overtredelser 

1.  Av framgangsmåtene for rapporter om overtredelser nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) skal det klart framgå 

a)  at rapporter om overtredelser også kan inngis anonymt, 

b)  på hvilken måte vedkommende myndighet kan kreve at den rapporterende personen klargjør opplysningene som 

rapporteres, eller gir ytterligere opplysninger som er tilgjengelige for den rapporterende personen, 

c)  typen, innholdet i og tidsrammen for tilbakemelding om utfallet av rapporten om overtredelse som den rapporterende 

personen kan forvente å motta etter rapporteringen, 

d)  de ordningene for konfidensiell behandling som gjelder for rapporter om overtredelser, herunder en nærmere beskrivelse av 

under hvilke omstendigheter konfidensielle opplysninger om en rapporterende person kan gis videre i samsvar med artikkel 

27, 28 og 29 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

2.  Den nærmere beskrivelsen nevnt i nr. 1 bokstav d) skal sikre at den rapporterende personen er oppmerksom på de 

unntakstilfellene der konfidensiell behandling av opplysninger ikke kan sikres, herunder når utlevering av opplysninger er et 

nødvendig og rimelig krav i henhold til unionsretten eller nasjonal rett i forbindelse med undersøkelser eller etterfølgende 

rettergang eller for å sikre andres friheter, herunder den rapporterte personens rett til forsvar, og utleveringen i hvert enkelt 

tilfelle er underlagt hensiktsmessige vernetiltak i henhold til slik lovgivning. 

Artikkel 6 

Særskilte kommunikasjonskanaler 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter oppretter uavhengige og selvstendige kommunikasjonskanaler 

som både er sikre og sikrer konfidensialitet, for å motta og følge opp rapporter om overtredelser (heretter kalt «særskilte 

kommunikasjonskanaler»).  
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2.  De særskilte kommunikasjonskanalene skal anses som uavhengige og selvstendige dersom de oppfyller samtlige av 

følgende kriterier: 

a)  De er atskilt fra vedkommende myndighets alminnelige kommunikasjonskanaler, herunder dem vedkommende myndighet 

bruker for å kommunisere internt og med tredjepart i sin ordinære virksomhet. 

b)  De er utformet, opprettet og drives på en måte som sikrer at opplysningene forblir fullstendige, og at deres integritet og 

konfidensialitet bevares, og hindrer adgang for uautoriserte ansatte hos vedkommende myndighet. 

c)  De gjør det mulig å oppbevare varige opplysninger i samsvar med artikkel 7 med henblikk på eventuelle ytterligere 

undersøkelser. 

3.  De særskilte kommunikasjonskanalene skal gjøre det mulig å rapportere faktiske eller mulige overtredelser på minst 

samtlige av følgende måter: 

a)  Skriftlig rapport om overtredelser elektronisk eller på papir. 

b)  Muntlig rapport om overtredelser per telefon, uansett om det gjøres opptak eller ikke. 

c)  Fysisk møte med de særskilt utpekte ansatte hos vedkommende myndighet. 

4.  Vedkommende myndighet skal gi opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 2 til den rapporterende personen før den mottar 

rapporten om overtredelsen, eller senest når den mottar den. 

5.  Vedkommende myndigheter skal sikre at en rapport om en overtredelse som er mottatt på andre måter enn gjennom de 

særskilte kommunikasjonskanalene nevnt i denne artikkel, umiddelbart videresendes uten endringer til de særskilt utpekte 

ansatte hos vedkommende myndighet gjennom særskilte kommunikasjonskanaler. 

Artikkel 7 

Dokumentasjon av mottatte rapporter 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter dokumenterer alle rapporter om overtredelser som mottas. 

2.  Vedkommende myndigheter skal umiddelbart sende en kvittering for mottak av skriftlige rapporter om overtredelser til 

den post- eller e-postadressen som den rapporterende personen har oppgitt, med mindre den rapporterende personen uttrykkelig 

har anmodet om noe annet eller vedkommende myndighet har grunn til å anta at en kvittering for mottak av en skriftlig rapport 

kan medføre risiko for at den rapporterende personens identitet kan bli avslørt. 

3.  Dersom det brukes en telefonlinje med opptak til rapportering om overtredelser, skal vedkommende myndighet ha rett til å 

dokumentere den muntlige rapporten i form av 

a)  et lydopptak av samtalen i en varig og tilgjengelig form, eller 

b)  en fullstendig og nøyaktig utskrift av samtalen utarbeidet av de særskilt utpekte ansatte hos vedkommende myndighet. 

Dersom den rapporterende personen har avslørt sin identitet, skal vedkommende myndighet gi den rapporterende personen 

mulighet til å kontrollere, rette opp og godkjenne utskriften av samtalen ved å undertegne den. 

4.  Dersom det brukes en telefonlinje uten opptak til rapportering av overtredelser, skal vedkommende myndighet ha rett til å 

dokumentere den muntlige rapporten i form av et nøyaktig referat av samtalen utarbeidet av de særskilt utpekte ansatte hos 

vedkommende myndighet. I tilfeller der den rapporterende personen har avslørt sin identitet, skal vedkommende myndighet gi 

den rapporterende personen mulighet til å kontrollere, rette opp og godkjenne referatet av samtalen ved å undertegne det. 

5.  Når en person anmoder om et fysisk møte med de særskilt utpekte ansatte hos vedkommende myndighet for å rapportere 

en overtredelse i henhold til artikkel 6 nr. 3 bokstav c), skal vedkommende myndigheter sikre at et fullstendig og nøyaktig 

referat av møtet oppbevares i en varig og tilgjengelig form. En vedkommende myndighet skal ha rett til å dokumentere det 

fysiske møtet i form av 

a)  et lydopptak av samtalen i en varig og tilgjengelig form, eller 

b)  et nøyaktig referat av møtet utarbeidet av de særskilt utpekte ansatte hos vedkommende myndighet. I tilfeller der den 

rapporterende personen har avslørt sin identitet, skal vedkommende myndighet gi den rapporterende personen mulighet til å 

kontrollere, rette opp og godkjenne referatet av samtalen ved å undertegne det.  
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Artikkel 8 

Vern av personer som arbeider i henhold til en arbeidsavtale 

1.  Medlemsstatene skal innføre framgangsmåter for å sikre effektiv utveksling av opplysninger og effektivt samarbeid 

mellom vedkommende myndigheter og enhver annen relevant myndighet som deltar i vernet av personer som arbeider i 

henhold til en arbeidsavtale, og som rapporterer om overtredelser av forordning (EU) nr. 596/2014 til vedkommende 

myndighet, eller som anklages for slike overtredelser, mot gjengjeldelse, diskriminering eller andre former for urettferdig 

behandling på grunn av eller i forbindelse med rapportering om overtredelser av forordning (EU) nr. 596/2014. 

2.  Framgangsmåtene fastsatt i nr. 1 skal minst sikre at 

a)  rapporterende personer har tilgang til fyllestgjørende informasjon og rådgivning om tilgjengelige midler og 

framgangsmåter som i henhold til nasjonal rett kan anvendes for å verne dem mot urettferdig behandling, herunder 

framgangsmåter for å kreve økonomisk erstatning, 

b)  vedkommende myndigheter yter rapporterende personer effektiv bistand overfor andre relevante myndigheter som 

medvirker til å beskytte dem mot urettferdig behandling, herunder ved å bekrefte den rapporterende personens status som 

varsler i arbeidstvister. 

Artikkel 9 

Framgangsmåter for vern av personopplysninger 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter oppbevarer dokumentasjonen nevnt i artikkel 7 i et konfidensielt 

og sikkert system. 

2.  Systemet nevnt i nr. 1 skal være underlagt begrensninger som sikrer at opplysningene som lagres der, bare er tilgjengelige 

for ansatte hos vedkommende myndighet som trenger dem for å kunne utføre sitt arbeid. 

Artikkel 10 

Overføring av opplysninger innenfor og utenfor vedkommende myndighet 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter har innført egnede framgangsmåter for overføring av 

personopplysninger om den rapporterende personen og den rapporterte personen både innenfor og utenfor vedkommende 

myndighet. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at overføringen av opplysninger i tilknytning til en rapport om overtredelse innenfor eller 

utenfor vedkommende myndighet ikke direkte eller indirekte avslører identiteten til den rapporterende personen eller den 

rapporterte personen eller andre henvisninger til omstendigheter, som ville gjøre det mulig å utlede den rapporterende eller den 

rapporterte personens identitet, med mindre overføringen skjer i samsvar med de ordningene for konfidensiell behandling som 

er nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav d). 

Artikkel 11 

Framgangsmåter for vern av rapporterte personer 

1.  Dersom de rapporterte personenes identitet ikke er offentlig kjent, skal den berørte medlemsstaten sikre at deres identitet 

har minst det samme vernet som personer som er gjenstand for undersøkelse av vedkommende myndighet. 

2.  Framgangsmåtene fastsatt i artikkel 9 får også anvendelse på vernet av identiteten til rapporterte personer. 

Artikkel 12 

Vedkommende myndigheters gjennomgåelse av framgangsmåtene 

Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende myndigheter gjennomgår sine framgangsmåter for mottak av rapporter om 

overtredelser og oppfølging av dem regelmessig og minst én gang hvert annet år. I gjennomgåelsen av slike framgangsmåter 

skal vedkommende myndigheter ta hensyn til egne og andre vedkommende myndigheters erfaringer og tilpasse sine 

framgangsmåter tilsvarende og i tråd med markedsutviklingen og den teknologiske utviklingen. 
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KAPITTEL III 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 13 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

Medlemsstatene skal innen 3. juli 2016 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 3. juli 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 15 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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