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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2020 

av 26. mai 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kriterier for å fastsette om derivater 

omfattet av clearingplikten bør omfattes av handelsplikten(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning 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(1), særlig artikkel 32 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Denne forordning bidrar til å spesifisere kriteriene for å fastsette tilstrekkelig kjøps- og salgsinteresse fra tredjepart i en 

klasse av derivater eller en relevant undergruppe av klassen. Dersom Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA) har fastslått at en klasse av derivater bør være omfattet av clearingplikten i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2), og at derivatene er opptatt til notering eller handles på en 

handelsplass, bør ESMA følge kriteriene i denne forordning for å fastslå om derivatene eller underklassen av dem anses 

som tilstrekkelig likvide til utelukkende å bli handlet på handelsplasser. 

2) Forordning (EU) nr. 648/2012 fastsetter at derivater anses som handlet på et OTC-marked når de ikke omsettes på eller 

ikke er underlagt reglene på et regulert marked, mens definisjonen av derivater som handles OTC i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(3), er snevrere og omfatter derivater som ikke omsettes på eller ikke er 

underlagt reglene på et regulert marked, en multilateral handelsfasilitet (MHF) eller en organisert handelsfasilitet 

(OHF). ESMA bør derfor vurdere i hvilken utstrekning handler i en klasse av derivater eller en relevant undergruppe av 

klassen allerede utføres på handelsplasser og sammenligne dette med omfanget av den handelen som ikke utføres på en 

handelsplass. Selv om det foregår handel utenfor en handelsplass, bør det imidlertid ikke automatisk fastslås at en klasse 

av derivater eller en relevant undergruppe av klassen ikke egner seg for handelsplikten. ESMA bør også ta hensyn til 

den forventede virkningen av handelsplikten med hensyn til både muligheten til å fremme likviditeten og markedsin-

tegriteten gjennom økt gjennomsiktighet og tilgjengelighet til de finansielle instrumentene og de mulige negative 

konsekvensene av en slik beslutning. 

3) Med tanke på likheten mellom definisjonen av et likvid marked for andre instrumenter enn egenkapit alinstrumenter i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 og kriteriene for å avgjøre om en klasse 

av derivater eller en undergruppe av denne klassen er tilstrekkelig likvid i henhold til artikkel 32 nr. 3 i nevnte 

forordning, skal vurderingen som utføres for den ene, tas i betraktning for den andre for å fremme en enhetlig 

behandling av instrumenter. En klasse av derivater eller en undergruppe av denne klassen som anses å ha et likvid 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 19.11.2016, s. 2, 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. 84. 

(2) 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). 

(3) 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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marked med hensyn til gjennomsiktighet, bør imidlertid ikke automatisk anses som tilstrekkelig likvid for 

handelsplikten. De kvantitative tersklene og de kvalitative vektingene kan variere med hensyn til de forskjellige målene 

for vurderingene. 

4) Gitt det brede utvalget av instrumenter som kan bli berørt av handelsplikten for derivater og deres særlige egenskaper, 

den stadige utviklingen i finansmarkedene og de ulike nasjonale markedene som er involvert, er det ikke mulig å 

fastsette for hver enkelt derivattype en uttømmende liste over de elementene som er relevante for en vurdering av 

tredjeparts kjøps- og salgsinteresse, eller den vektingen som skal tildeles et bestemt element. 

5) Det bør imidlertid skapes en viss klarhet med hensyn til fastsettelsen av en klasse av derivater eller en undergruppe av 

klassen som er tilstrekkelig likvid, særlig gjennom å spesifisere kriteriene for gjennomsnittlig transaksjonshyppighet, 

gjennomsnittlig transaksjonsstørrelse, antallet og typen aktive markedsdeltakere og gjennomsnittlig størrelse på 

kjøpskurs-salgskurs-differanser, som til sammen angir omfanget av tredjeparts kjøps- og salgsinteresse. 

6) Observasjonsperioden for å fastslå om en klasse av derivater eller en relevant undergruppe av klassen er tilstrekkelig 

likvid til utelukkende å bli handlet på handelsplasser, bør variere avhengig av den berørte klassen av derivater eller den 

relevante undergruppen av klassen. Den bør være tilstrekkelig lang til å sikre at de innsamlede dataene ikke fordreies 

som følge av en type hendelser som forårsaker uvanlige handlemønstre. Observasjonsperioden bør ikke under noen 

omstendigheter være kortere enn tre måneder. 

7) Kriteriene beskrevet i denne forordning bør utformes slik at vurderingen av ett derivat eller én klasse av derivater kan 

sammenlignes med andre derivater eller andre klasser av derivater med lignende egenskaper. Identifiseringen av klasser 

av derivater med lignende egenskaper kan omfatte en rekke elementer, for eksempel valutaen de handles i, 

forfallsdatoer, starttidspunkter for kontraktenes løpetid, om de følger en standardkonvensjon eller ikke, og om de er «on-

the-run»-kontrakter. 

8) ESMA bør henvise til historiske data som viser endringer i likviditeten for å fastslå både om klassen av derivater eller 

undergruppen av klassen er tilstrekkelig likvid til utelukkende å bli handlet på handelsplasser, og om den bare er 

tilstrekkelig likvid i transaksjoner under en viss størrelse. Terskelverdiene for disse vurderingene kan variere mellom 

klassene av derivater eller undergruppene deres dersom egenskapene til og den nominelle størrelsen på klassene eller 

undergruppene varierer. I sin vurdering av kjøpskurs-salgskurs-differanser bør ESMA ta hensyn både til deres 

gjennomsnittlige størrelse og til tilgjengeligheten og samtidig balansere det forhold at mangelen på eller for store 

differanser indikerer utilstrekkelig likviditet, mot muligheten for at differansene kan bli mindre gjennom økt 

gjennomsiktighet og tilgangen til finansielle instrumenter dersom handelsplikten innføres. 

9) I sin vurdering bør ESMA fjerne fra sine beregninger handlene som klart kan identifiseres som risikoreduserende 

transaksjoner etter handel, som reduserer ikke-markedsrelaterte risikoer i derivatporteføljer. Det å inkludere slike 

transaksjoner i vurderingen knyttet til handelsplikten kan gjøre at nivået på tredjeparts kjøps- og salgsinteresse 

overvurderes. 

10) ESMA bør i sin vurdering også ta hensyn til behovet for eller eventuelt tillate pakketransaksjoner. Verdipapirforetak 

gjennomfører ofte for egen regning eller på vegne av kunder transaksjoner med derivater og andre finansielle 

instrumenter som omfatter en rekke innbyrdes forbundne handler som er avhengige av hverandre. Ettersom 

pakketransaksjoner gjør det mulig for verdipapirforetak og deres kunder å styre sine risikoer og forbedre 

finansmarkedenes robusthet, kan det være ønskelig å fortsette å tillate utførelse av visse pakketransaksjoner som 

omfatter ett eller flere derivater underlagt handelsplikten, og som skal utføres bilateralt utenfor en handelsplass. 

11) Det bør også fastsettes kriterier som gjør ESMA i stand til å fastslå om en eksisterende handelsplikt for en klasse av 

derivater eller en relevant undergruppe av klassen bør endres, midlertidig oppheves eller tilbakekalles, unntatt dersom 

den aktuelle klassen av derivater eller en relevant undergruppe av klassen ikke lenger handles på minst én handelsplass.  
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12) For å sikre konsekvens og ivareta rettssikkerheten må bestemmelsene i denne forordning og bestemmelsene fastsatt i 

direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra samme dato. 

13) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

14) 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(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tilstrekkelig kjøps- og salgsinteresse fra tredjepart 

Ved fastsettelsen av om en klasse av derivater eller en relevant undergruppe av klassen har tilstrekkelig kjøps- og salgsinteresse 

fra tredjepart til å bli ansett som tilstrekkelig likvid for handelsplikten, skal ESMA anvende kriteriene i artikkel 32 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 600/2014, som nærmere angitt i artikkel 2–5 nedenfor. 

Artikkel 2 

Gjennomsnittlig transaksjonshyppighet 

1. Når det gjelder den gjennomsnittlige transaksjonshyppigheten, skal ESMA ta hensyn til følgende faktorer: 

a) Antall dager det fant sted handel. 

b) Antall transaksjoner. 

2. ESMA-analysen av kriteriene i nr. 1 skal ta hensyn til fordelingen av handler gjennomført på handelsplasser og OTC-

handler. ESMA skal vurdere disse kriteriene i en lang nok periode til å kunne fastslå om likviditeten til hver klasse av derivater 

eller en relevant undergruppe av klassen er underlagt sesongbestemte eller strukturelle faktorer. ESMA skal også undersøke om 

handlene er konsentrert omkring visse tidspunkter og over visse størrelser i perioden som vurderes, og skal avgjøre i hvilket 

omfang slike konsentrasjoner utgjør forutsigbare mønstre. 

Artikkel 3 

Gjennomsnittlig transaksjonsstørrelse  

1. Når det gjelder den gjennomsnittlige transaksjonsstørrelsen, skal ESMA ta hensyn til følgende faktorer: 

a) Gjennomsnittlig daglig omsetning, der den nominelle størrelsen på alle transaksjoner totalt divideres med antallet 

handelsdager. 

b) Gjennomsnittlig transaksjonsverdi, der den nominelle størrelsen på alle transaksjoner totalt divideres med antallet 

transaksjoner. 

2. ESMA-analysen av kriteriene i nr. 1 skal ta hensyn til faktorene angitt i artikkel 2 nr. 2. 

  

(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 4 

Antallet og typen aktive markedsdeltakere  

1. Når det gjelder antallet og typen aktive markedsdeltakere, skal ESMA ta hensyn til følgende faktorer: 

a) At samlet antall markedsdeltakere som handler med denne klassen av derivater eller en relevant undergruppe av klassen, 

ikke er mindre enn to. 

b) Antall handelsplasser der klassen av derivater eller en relevant undergruppe av klassen er opptatt til notering eller handles 

med. 

c) Antall prisstillere og andre markedsdeltakere med en bindende skriftlig avtale eller en forpliktelse til å tilføre likviditet . 

2. ESMA-analysen skal sammenligne andelen markedsdeltakere med funnene i dataene som er innhentet til analysene av den 

gjennomsnittlige transaksjonsstørrelsen og den gjennomsnittlige transaksjonshyppigheten. 

Artikkel 5 

Gjennomsnittlig størrelse på kjøpskurs-salgskurs-differanser 

1. Når det gjelder den gjennomsnittlige størrelsen på kjøpskurs-salgskurs-differanser («spreads»), skal ESMA ta hensyn til 

følgende faktorer: 

a) Størrelsen på de vektede kjøpskurs-salgskurs-differansene, herunder volumvektede kjøpskurs-salgskurs-differanser, i 

forskjellige perioder. 

b) Kjøpskurs-salgskurs-differanser på ulike tidspunkter i handelsperiodene. 

2. Dersom det ikke foreligger opplysninger om kjøpskurs-salgskurs-differanser, skal ESMA benytte en tilnærmingsverdi til 

vurderingen av dette kriteriet. 

Artikkel 6 

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 55 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014. 

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

Utferdiget i Brussel 26. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


