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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/824 

av 25. mai 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for innholdet i og formatet for beskrivelsen av 

multilaterale handelsfasiliteters og organiserte handelsfasiliteters virkemåte og meldingen til den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 18 nr. 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er viktig å erkjenne vedkommende myndigheters behov for å motta fullstendige opplysninger om formålet med, 

strukturen for og organiseringen av multilaterale handelsfasiliteter (MHF) og organiserte handelsfasiliteter (OHF) som 

de vil bli pålagt å føre tilsyn med for å sikre finansmarkedenes effektivitet og ordnede virkemåte. 

2) Disse opplysningene bør bygge på de opplysningene et verdipapirforetak eller en markedsoperatør vil måtte gi som del 

av de alminnelige godkjenningskravene i henhold til direktiv 2014/65/EU. Opplysningene bør fokusere på handelssys-

temets spesifikke funksjonalitet slik at vedkommende myndigheter kan vurdere om systemet oppfyller definisjonen av 

en MHF eller OHF, og om det er i samsvar med de særskilte kravene knyttet til handelsplasser i direktiv 2014/65/EU og 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) nr. 600/2014(2). Kravet om en detaljert beskrivelse bør ikke påvirke et 

verdipapirforetaks eller en markedsoperatørs plikt til å gi andre opplysninger til sin vedkommende myndighet i samsvar 

med direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014, eller vedkommende myndigheters rett til å be om andre 

opplysninger som del av deres løpende tilsyn med handelsplasser. 

3) Opplysningene som mottas av vedkommende myndigheter, bør sikre en ensartet innsamling av detaljerte beskrivelser av 

MHF-ens eller OHF-ens virkemåte i henhold til direktiv 2014/65/ og en effektiv behandling av opplysninger for 

eksisterende MHF-er som allerede er i drift i samsvar med en nasjonal tillatelse på det tidspunktet da kravet om 

framlegging av en detaljert beskrivelse trer i kraft. 

4) Ettersom vekstmarkeder for SMB-er skiller seg fra andre MHF-er ved at de omfattes av ytterligere regler i henhold til 

direktiv 2014/65/EU, er det nødvendig at vekstmarkeder for SMB-er framlegger ytterligere opplysninger. 

5) Ettersom OHF-er skiller seg fra MHF-er ved at handelen kan innebære bruk av skjønnsmessige regler fra operatørens 

side, og ettersom operatøren av en OHF vil være ansvarlig overfor brukerne av systemet, bør OHF-er framlegge 

ytterligere opplysninger. 

6) For å sikre en effektiv behandling bør de nødvendige opplysningene framlegges i elektronisk format. 

7) For å lette Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets (ESMA) offentliggjøring av listen over alle MHF-

er og OHF-er i Unionen ledsaget av opplysninger om de tjenestene de tilbyr, og den entydige koden som identifiserer 

dem, bør det brukes en standardmal for disse opplysningene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 26.5.2016, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(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). 
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8) For å sikre konsekvens og at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne forordning 

og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få anvendelse fra 

samme dato. 

9) Personopplysninger som framlegges i henhold til denne forordning, bør gis for bestemte, uttrykkelig angitte og 

berettigede formål og kan ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene. I samsvar med 

artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) bør personopplysninger ikke oppbevares lenger enn det som 

er nødvendig for utøvelsen av tilsynsfunksjonen, og det bør angis en lengste oppbevaringsperiode. 

10) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

11) 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 interessent -

gruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «relevant operatør» 

a)  et verdipapirforetak som driver en multilateral handelsfasilitet (MHF), 

b)  et verdipapirforetak som driver en organisert handelsfasilitet (OHF), 

c)  en markedsoperatør som driver en MHF, 

d)  en markedsoperatør som driver en OHF, 

2) «eiendelsklasser» de kategoriene av finansielle instrumenter som er opp ført i avsnitt C i vedlegg I til direktiv 2014/65/EF. 

Artikkel 2 

Opplysninger som skal framlegges om MHF-er og OHF-er 

1.  En relevant operatør skal gi sin vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

a)  Eiendelsklassene for de finansielle instrumentene som handles på MHF-en eller OHF-en. 

b)  Reglene og framgangsmåtene for å gjøre finansielle instrumenter tilgjengelige for handel samt nærmere opplysninger om de 

offentliggjøringsordningene som brukes for å gjøre disse opplysningene tilgjengelige for offentligheten. 

c)  Reglene og framgangsmåtene for å sikre objektiv og ikke-diskriminerende tilgang til handelsfasiliteter samt nærmere 

opplysninger om offentliggjøringsordningene som brukes for å gjøre disse opplysningene tilgjengelige for offentligheten. 

d)  Tiltakene og framgangsmåtene for å sikre at det foreligger tilstrekkelige offentlig tilgjengelige opplysninger til at brukerne 

av MHF-en eller OHF-en kan ta en investeringsbeslutning, idet det tas hensyn til både brukerkategori og klasser av 

finansielle instrumenter som handles.  

  

(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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e)  Systemene, framgangsmåtene og ordningene for å sikre oppfyllelse av vilkårene fastsatt i artikkel 48 og 49 i direktiv 

2014/65/EU. 

f)  En detaljert beskrivelse av eventuelle ordninger for å fremme tilførsel av likviditet til systemet, f.eks. prisstillingsordninger. 

g)  Ordningene og framgangsmåtene for å overvåke transaksjoner i henhold til artikkel 31 i direktiv 2014/65/EU. 

h)  Reglene og framgangsmåtene for suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen i henhold til artikkel 32 i 

direktiv 2014/65/EU. 

i)  Ordningene for å oppfylle kravene om gjennomsiktighet før og etter handel som gjelder for de finansielle instrumentene 

som handles, og for MHF-ens eller OHF-ens handelsfunksjon. Disse opplysningene skal ledsages av opplysninger om 

hvorvidt det er hensikten å benytte unntak i henhold til artikkel 4 og 9 i forordning (EU) nr. 600/2014 og utsatt 

offentliggjøring i henhold til artikkel 7 og 11 i nevnte forordning. 

j)  Ordningene for et effektivt oppgjør av transaksjoner som uføres i operatørens systemer, og for å sikre at brukerne er klar 

over sitt respektive ansvar på dette området. 

k)  En liste over medlemmer eller deltakere i MHF-en eller OHF-en som operatøren driver. 

2.  En relevant operatør skal gi sin vedkommende myndighet en detaljert beskrivelse av hvordan handelssystemet virker, med 

følgende opplysninger: 

a)  Hvorvidt systemet er talebasert, elektronisk eller et hybridsystem. 

b)  Når det dreier seg om et elektronisk handelssystem eller et hybridhandelssystem, arten av eventuelle algoritmer eller 

programmer som brukes for å bestemme sammenstillingen og utførelsen av handelsinteresser. 

c)  Når det dreier seg om et talebasert handelssystem, reglene og protokollene som benyttes for å bestemme sammenstillingen 

og utførelsen av handelsinteresser. 

d)  En beskrivelse som forklarer hvordan handelssystemet oppfyller alle deler i definisjonen av en MHF eller en OHF. 

3.  En relevant operatør skal gi sin vedkommende myndighet opplysninger om hvordan og i hvilke tilfeller driften av MHF-

en eller OHF-en gir opphav til mulige interessekonflikter mellom MHF-en eller OHF-en, dens operatør eller eiere og MHF-ens 

eller OHF-ens gode virkemåte. Den relevante operatøren skal spesifisere framgangsmåtene og ordningene for å oppfylle 

kravene i artikkel 18 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU. 

4.  En relevant operatør skal gi sin vedkommende myndighet følgende opplysninger om sine utkontrakteringsordninger som 

gjelder ledelsen, driften eller overvåkingen av MHF-en eller OHF-en: 

a)  Organisatoriske tiltak for å identifisere risikoene knyttet til den utkontrakterte virksomheten og for å overvåke den 

utkontrakterte virksomheten. 

b)  Avtalen mellom den relevante operatøren og det foretaket som leverer den utkontrakterte tjenesten, der art, omfang, mål og 

tjenestenivåavtaler beskrives. 

5.  En relevant operatør skal gi sin vedkommende myndighet opplysninger om enhver forbindelse til eller deltaking i et 

regulert marked, en MHF, en OHF eller en systematisk internaliserer som eies av samme relevante operatør. 

Artikkel 3 

Ytterligere opplysninger som skal framlegges om MHF-er 

I tillegg til opplysningene angitt i artikkel 2 skal en relevant operatør gi sin vedkommende myndighet følgende opplysninger i 

forbindelse med kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU: 

a)  En beskrivelse av de ordningene og systemene som gjennomføres for å styre risikoene operatøren utsettes for, identifisere 

alle vesentlige risikoer for driften og treffe effektive tiltak for å redusere slike risikoer.  
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b)  En beskrivelse av de ordningene som er gjennomført for å fremme en effektiv og rettidig avslutning av transaksjoner som 

gjennomføres i operatørens systemer. 

c)  Med hensyn til arten og omfanget av transaksjonene som gjennomføres på markedet, og sammensetningen og graden av 

risikoene som operatøren blir utsatt for, en beskrivelse av de økonomiske midlene som anses tilstrekkelige til å lette 

operatørens ordnede virkemåte. 

Artikkel 4 

Opplysninger som skal framlegges om MHF-er som allerede er i drift 

Når det gjelder et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som i henhold til artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF(1) har tillatelse til å drive en MHF som er i drift på denne forordnings anvendelsesdato, skal det verdipapirforetaket 

eller den operatøren gi opplysningene nevnt i artikkel 2 og 3 i denne forordning dersom dette er nødvendig 

a)  for å korrigere, oppdatere eller klargjøre opplysninger som den relevante operatøren tidligere har gitt til sin vedkommende 

myndighet, 

b)  for å dokumentere overholdelse av forpliktelsene i henhold til direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 som 

ikke gjaldt for MHF-en før anvendelsen av denne forordning. 

Artikkel 5 

Ytterligere opplysninger som skal framlegges om MHF-en for registrering som et vekstmarked for S MB-er 

Når det gjelder en relevant operatør som søker om registrering av en MHF som et vekstmarked for SMB-er, skal operatøren 

sikre at opplysningene som gis i henhold til artikkel 2 og 3, tydelig angir hvilke funksjoner eller ordninger som får anvendelse 

på vekstmarkedet for SMB-er. 

Artikkel 6 

Ytterligere opplysninger som skal framlegges om OHF-er 

I tillegg til opplysningene angitt i artikkel 2 skal en relevant operatør som driver en OHF, gi sin vedkommende myndighet 

følgende opplysninger: 

a)  Opplysninger om hvorvidt et annet verdipapirforetak har fått i oppdrag å utføre prisstilling i OHF-en på uavhengig grunnlag 

i samsvar med artikkel 20 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU. 

b)  En detaljert beskrivelse av hvordan og i hvilke tilfeller operatøren utfører ordrer i OHF-en på skjønnsmessig grunnlag i 

samsvar med artikkel 20 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU. 

c)  Reglene, framgangsmåtene og protokollene som gjør det mulig for operatøren å dirigere et medlems eller en deltakers 

handelsinteresser utenfor OHF-ens innretninger. 

d)  En beskrivelse av bruken av prinsipalmatchingshandel som er i samsvar med artikkel 20 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU. 

e)  Reglene og framgangsmåtene for å sikre at artikkel 24, 25, 27 og 28 i direktiv 2014/65/EU overholdes for transaksjoner 

som gjennomføres i OHF-en, dersom disse reglene får anvendelse på den relevante operatøren i tilknytning til en bruker av 

OHF-en.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 
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Artikkel 7 

Spesifikke opplysninger om eiendelsklasser 

Dersom en relevant operatør av en MHF eller OHF anvender ulike regler for forskjellige eiendelsklasser, skal den gi de 

opplysningene som kreves i henhold til denne forordning, for hver av disse eiendelsklassene separat. 

Artikkel 8 

Vesentlige endringer 

1.  En relevant operatør skal gi sin vedkommende myndighet en beskrivelse av alle vesentlige endringer i opplysningene som 

tidligere er framlagt i samsvar med denne forordning, og som vil være relevante for en vurdering av denne operatørens 

overholdelse av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014. 

2.  Dersom en relevant operatør sender nye opplysninger til sin vedkommende myndighet for å korrigere, oppdatere eller 

klargjøre tidligere innsendte opplysninger i samsvar med denne forordning, trenger den ikke å ta med opplysninger som er 

mindre viktige eller av teknisk art, og som ikke vil være relevante for en vurdering av operatørens overholdelse av direktiv 

2014/65/EU eller forordning (EU) nr. 600/2014. 

3.  Et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som i henhold til direktiv 2004/39/EF har tillatelse til å drive en MHF som 

er i drift på denne forordnings anvendelsesdato, skal i tillegg til beskrivelsen i nr. 1 i denne artikkel gi sin vedkommende 

myndighet en beskrivelse av alle vesentlige endringer i opplysningene som tidligere er oversendt vedkommende myndighet for 

denne MHF-en i henhold til nevnte direktiv. 

Artikkel 9 

Format for framlegging av beskrivelsen 

1.  Dersom den relevante operatøren gir vedkommende myndighet en beskrivelse av virkemåten til den MHF-en eller OHF-

en den driver, som fastsatt i denne forordning, skal den relevante operatøren i oversendelsen ta med tydelige henvisninger som 

oppfyller kravene i malen i tabell 1 i vedlegget. 

2.  En relevant operatør skal ved framlegging av opplysningene som kreves i henhold til denne forordning, ta med 

henvisninger til de relevante bestemmelsene i reglene for sin MHF eller OHF, avtaler eller kontrakter med deltakere eller 

berørte tredjeparter og interne framgangsmåter og retningslinjer. 

3.  En relevant operatør skal gi opplysningene som kreves i henhold til denne forordning, til sin vedkommende myndighet i et 

elektronisk format. 

4.  Når opplysningene gis i henhold til denne forordning, skal den relevante operatøren 

a)  gi hvert dokument den sender inn, et entydig referansenummer, 

b)  sikre at det i de opplysningene den sender inn, tydelig angis hvilket spesifikt krav i denne forordning opplysningene gjelder, 

og i hvilket dokument opplysningen er gitt, ved å benytte det entydige referansenummeret til å identifisere dokumentet, 

c)  sikre at dersom et krav i denne forordning ikke gjelder for operatøren, skal dette angis sammen med en forklaring, 

d)  framlegge disse opplysningene i det formatet som er angitt i tabell 1 i vedlegget. 

5.  Dersom beskrivelsen framlegges innenfor rammen av en søknad om tillatelse, skal et foretak som søker om tillatelse til å 

yte flere tjenester samtidig, inngi én søknad der det klart framgår hvilke tjenester de framlagte opplysningene gjelder. Når 

samme dokument skal anses som del av flere søknader om tillatelse, skal, ved framlegging av opplysninger i det formatet som 

er angitt i tabell 1 i vedlegget, samme referansenummer benyttes ved inngivelse av samme dokument for flere søknader. 
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Artikkel 10 

Melding til ESMA 

En vedkommende myndighet skal underrette ESMA om tillatelsen til en relevant operatør som MHF eller OHF i elektronisk 

format og i det formatet som er angitt i tabell 2 i vedlegget. 

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 den datoen som er nevnt i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Formater 

Tabell 1 

Opplysninger fra operatører av MHF-er og OHF-er 

Relevant operatør som 

søknaden inngis for 

Relevant artikkel i 

gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/824 

Dokumentets 

referansenummer 
Dokumentets tit tel 

Kapittel, avsnitt eller side i 

dokumentet der 

opplysningene er gitt, eller 

eventuelt grunnen til at 

opplysningene ikke er gitt  

     

     

     

Tabell 2 

Opplysninger som skal sendes til ESMA 

Underrettende 

vedkommende myndighet  

Den relevante operatørens 

navn 

Navnet på MHF-en eller 

OHF-en som drives 
MIC-kode 

T jenester som ytes av 

MHF-en eller OHF-en 

     

     

     

 


