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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/389 

av 11. november 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til parametrene for 

beregning av overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør samt verdipapirsentralers virksomhet i 

vertsstater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den 

europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) 

nr. 236/2012(1), særlig artikkel 7 nr. 14 og artikkel 24 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de handler om forutsetningene for 

gjennomføring av tiltakene fastsatt i forordning (EU) nr. 909/2014. For å sikre sammenheng mellom disse tiltakene og 

for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse bestemmelsene å få oversikt over og tilgang til dem, er det 

ønskelig at alle disse forutsetningene for tiltak i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 samles i en enkelt forordning. 

2) I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 skal verdipapirsentraler ilegge deltakere i sine verdipapiroppgjørssystemer 

som forårsaker manglende oppgjør (heretter kalt «misligholdende deltakere»), overtredelsesgebyrer. 

3) For å sikre at overtredelsesgebyrer som ilegges misligholdende deltakere, virker avskrekkende, bør parametrene for 

beregning av størrelsen på overtredelsesgebyrene være nært knyttet til verdien av de finansielle instrumentene som ikke 

blir levert, og som det bør anvendes passende gebyrsatser for. Verdien av transaksjonens underliggende finansielle 

instrumenter bør også danne grunnlaget for beregningen av størrelsen på overtredelsesgebyret dersom manglende 

oppgjør skyldes mangel på kontanter. Størrelsen på overtredelsesgebyrene bør oppmuntre misligholdende deltakere til 

omgående å gjøre opp mislykkede transaksjoner. For å sikre at målene med å innføre overtredelsesgebyrer virkelig nås, 

bør det på grunnlag av gebyrenes virkninger på markedet fortløpende kontrolleres at de parametrene som anvendes for å 

beregne dem, er hensiktsmessige, slik at de kan justeres ved behov. 

4) På grunn av de betydelige prisforskjellene mellom de forskjellige transaksjonenes underliggende finansielle 

instrumenter og for å lette beregningen av overtredelsesgebyrer bør verdien av finansielle instrumenter bygge på en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2019 av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1. 
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enkelt referansepris. Verdipapirsentraler bør bruke samme referansepris på en gitt dag til å beregne overtredelsesgebyrer 

for manglende oppgjør av identiske finansielle instrumenter. Overtredelsesgebyrene bør derfor fastsettes ved at antallet 

underliggende finansielle instrumenter i den transaksjonen der oppgjør mangler, multipliseres med den relevante 

referanseprisen. Referanseprisene bør fastsettes på grunnlag av objektive og pålitelige opplysninger og metoder. 

5) Ettersom en automatisk beregning av overtredelsesgebyrer bør sikre at de blir anvendt av verdipapirsentralene på en 

effektiv måte, bør de passende gebyrsatsene baseres på en enkelt tabell med verdier som er enkle å automatisere og 

anvende. Gebyrsatsene for forskjellige typer finansielle instrumenter bør fastsettes på nivåer som vil medføre 

overtredelsesgebyrer som oppfyller vilkårene i forordning (EU) nr. 909/2014. 

6) Oppgjør av transaksjoner i aksjer er vanligvis svært standardisert. Dersom aksjene har et likvid marked og derfor lett 

kan kjøpes, bør manglende oppgjør være gjenstand for den høyeste gebyrsatsen, slik at misligholdende deltakere 

oppmuntres til å gjøre opp mislykkede transaksjoner til rett tid. For aksjer som ikke har et likvid marked, bør 

gebyrsatsen være lavere ettersom selv en lavere gebyrsats fortsatt bør ha en avskrekkende virkning uten å påvirke de 

berørte markedenes smidige og ordnede virkemåte. 

7) Størrelsen på overtredelsesgebyrene for manglende oppgjør av transaksjoner i gjeldsinstrumenter utstedt av offentlige 

utstedere bør ta hensyn til at disse transaksjonene vanligvis er store og at de er viktige for finansmarkedenes smidige og 

ordnede virkemåte. Manglende oppgjør bør derfor være underlagt den laveste gebyrsatsen. En slik gebyrsats bør likevel 

ha en avskrekkende virkning og oppmuntre til rettidig oppgjør. 

8) Gjeldsinstrumenter som ikke er utstedt av offentlige utstedere, har mindre likvide markeder, og omfanget av 

transaksjoner i slike instrumenter er mindre. Slike gjeldsinstrumenter påvirker også finansmarkedenes smidige og 

ordnede virkemåte i mindre grad enn gjeldsinstrumenter utstedt av offentlige utstedere. Gebyrsatsen for manglende 

oppgjør bør derfor være høyere enn for gjeldsinstrumenter utstedt av offentlige utstedere. 

9) Manglende oppgjør av transaksjoner i gjeldsinstrumenter bør være underlagt lavere gebyrsatser enn manglende oppgjør 

av transaksjoner i andre finansielle instrumenter med tanke på deres generelt større omfang, ikke-standardiserte oppgjør, 

større grensekryssende dimensjon og betydning for finansmarkedenes smidige og ordnede virkemåte. En slik lavere 

gebyrsats bør likevel ha en avskrekkende virkning og oppmuntre til rettidig oppgjør. 

10) Andre finansielle instrumenter enn aksjer og gjeldsinstrumenter som faller inn under virkeområdet for forordning (EU) 

nr. 909/2014, for eksempel depotbevis, utslippskvoter og børshandlede fond, har vanligvis ikke et svært standardisert 

oppgjør og likvide markeder. De handles dessuten ofte utenom børs («OTC – over-the-counter»). Med tanke på 

transaksjonenes begrensede volum og størrelse og for å gjenspeile at handelen og oppgjøret ikke er standardisert, bør 

manglende oppgjør være underlagt en tilsvarende gebyrsats som den som gjelder for aksjer som ikke har et likvid 

marked. 

11) Parametrene for beregning av overtredelsesgebyrer bør tilpasses særtrekkene ved visse handelsplasser, for eksempel 

vekstmarkeder for SMB-er som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(1). Overtredelsesgebyrer for 

manglende oppgjør bør ikke hindre tilgang for små og mellomstore bedrifter (SMB) til kapitalmarkedene som et 

alternativ til banklån. I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 trenger vekstmarkeder for SMB-er dessuten ikke å 

anvende dekningskjøpsprosessen ved manglende oppgjør før inntil 15 dager etter den planlagte oppgjørsdatoen. 

Overtredelsesgebyrene for manglende oppgjør av finansielle instrumenter som handles på et vekstmarked for SMB-er, 

kan derfor anvendes i en lengre periode enn for andre finansielle instrumenter. På grunn av varigheten av anvendelsen 

av overtredelsesgebyrer, den lavere likviditeten og særtrekkene ved vekstmarkeder for SMB-er bør gebyrsatsen for 

manglende oppgjør av transaksjoner i finansielle instrumenter som handles på slike handelsplasser, ligge på et nivå som 

oppmuntrer til rettidig oppgjør, men ikke påvirker handelsplassenes smidige og ordnede virkemåte. Det bør også sikres 

at manglende oppgjør av transaksjoner i visse finansielle instrumenter, for eksempel gjeldsinstrumenter som handles på 

slike handelsplasser, er omfattet av en lavere gebyrsats enn lignende gjeldsinstrumenter som handles på andre markeder.  

  

(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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12) Manglende oppgjør på grunn av mangel på kontanter bør underlegges en og samme gebyrsats for alle transaksjoner 

ettersom en slik situasjon er uavhengig av det aktuelle finansielle instrumentets eiendelstype og likviditet eller 

transaksjonstypen. For å sikre en avskrekkende virkning og oppmuntre misligholdende deltakere til å foreta rettidig 

oppgjør ved å låne kontanter, bør kostnadene ved lån av kontanter danne grunnlaget for gebyrsatsen. Den mest 

hensiktsmessige gebyrsatsen bør være den styringsrenten som anvendes av sentralbanken som utsteder oppgjørs-

valutaen, og som bør gjenspeile lånekostnadene for denne valutaen. 

13) I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 kan verdipapirsentraler tilby sine tjenester i Unionen under tilsyn av 

vedkommende myndigheter i hjemstaten. For å sikre en egnet grad av sikkerhet når det gjelder tjenester som ytes av 

verdipapirsentraler i vertsstater, kreves det i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 at vedkommende og berørte 

myndigheter i hjemstaten og i vertsstaten oppretter samarbeidsordninger for tilsynet med verdipapirsentralers 

virksomhet i vertsstaten, når deres virksomhet har fått vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og 

investorvernet i de berørte vertsstatene. 

14) For å kunne foreta en samlet vurdering av om verdipapirsentralers virksomhet har fått vesentlig betydning for 

verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i vertsstatene, bør det sikres at vurderingskriteriene tar hensyn til de 

hovedtjenestene som ytes av verdipapirsentraler i vertsstatene, som angitt i avsnitt A i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 909/2014, ettersom verdipapirsentralene yter disse hovedtjenestene i egenskap av finansmarkedsinfrastrukturer. 

15) Ved vurdering av hvilken betydning verdipapirsentralers virksomhet har i vertsstater bør vurderingskriteriene ta hensyn 

til omfanget av de hovedtjenestene som verdipapirsentraler yter til brukere fra vertsstater, herunder til utstedere, 

deltakere i verdipapiroppgjørssystemer eller andre innehavere av verdipapirkontoer som forvaltes av verdipapirsentraler. 

Dersom omfanget av de hovedtjenestene som verdipapirsentraler yter til brukere fra vertsstater, er tilstrekkelig stort, bør 

verdipapirsentralers virksomhet i slike vertsstater anses å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes 

virkemåte og investorvernet ettersom eventuelle feil eller mangler ved slike verdipapirsentralers virksomhet kan påvirke 

verdipapirmarkedenes ordnede virkemåte og investorvernet i de berørte vertsstatene. For å sikre en samlet vurdering bør 

det anvendes vurderingskriterier som på en uavhengig måte tar hensyn til omfanget av hver hovedtjeneste som 

verdipapirsentraler yter til brukere fra vertsstater. 

16) Dersom verdipapirsentraler utsteder eller sentralt forvalter verdipapirer i et stort omfang for utstedere som er etablert i 

vertsstater, eller dersom de sentralt forvalter verdipapirkontoer i et stort omfang for deltakere i sine verdipapiroppgjørs-

systemer eller andre kontohavere som er etablert i vertsstater, bør deres virksomhet anses å være av vesentlig betydning 

for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i de berørte vertsstatene. 

17) Dersom verdipapirsentraler gjør opp transaksjoner av stor verdi i verdipapirer utstedt av utstedere som er etablert i 

vertsstater, eller dersom de gjør opp oppgjørsordrer av stor verdi fra deltakere og andre innehavere av verdipapirkontoer 

etablert i vertsstater, bør deres virksomhet anses å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og 

investorvernet i de berørte vertsstatene. 

18) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF(1) kan medlemsstatene ved anvendelsen av nevnte direktiv 

utpeke verdipapiroppgjørssystemer som er underlagt deres lovgivning, dersom de anser at dette er berettiget på grunn av 

systemrisikoen. Når verdipapirsentraler driver verdipapiroppgjørssystemer som er utpekt av vertsstater i samsvar med 

direktiv 98/26/EF, bør deres virksomhet derfor anses å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte 

og investorvernet i disse vertsstatene. 

19) Vurderinger av verdipapirsentralers virksomhet bør foretas tilstrekkelig ofte slik at berørte myndigheter gis mulighet til 

uten unødig opphold å opprette samarbeidsordninger fra det tidspunktet relevante verdipapirsentralers virksomhet får 

vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i vertsstater.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir 

(EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45). 
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20) Når verdipapirsentralers virksomhet får vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i 

vertsstaten, bør de anses å være av vesentlig betydning i en periode som er tilstrekkelig lang til at berørte myndigheter 

kan opprette effektive og formålstjenlige samarbeidsordninger i samsvar med forordning (EU) nr. 909/2014. 

21) Beregninger i forbindelse med vurderingene som skal gjøres i henhold til denne forordning, bør bygge på objektive og 

pålitelige opplysninger og metoder. Ettersom visse beregninger som skal gjøres i henhold til denne forordning, bør være 

basert på reglene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1), bør disse beregningene bare gjøres når 

forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse. 

22) Ettersom tiltakene for å håndtere manglende oppgjør når det gjelder beregningen av overtredelsesgebyrer, og visse tiltak 

som gir mulighet til å fastsette om det foreligger vesentlig betydning, kan gjøre det nødvendig med betydelige endringer 

av informasjonsteknologisystemer, markedstester og tilpasninger av juridiske ordninger mellom de berørte partene, 

herunder verdipapirsentraler og andre markedsdeltakere, bør det avsettes tilstrekkelig tid til anvendelsen av relevante 

tiltak for å sikre at verdipapirsentraler og andre berørte parter oppfyller de nødvendige kravene. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med «oppgjørsordre» en overføringsordre som definert i artikkel 2 bokstav i) i direktiv 98/26/EF. 

Artikkel 2 

Beregning av overtredelsesgebyrer 

Størrelsen på overtredelsesgebyrene nevnt i artikkel 7 nr. 2 tredje ledd i forordning (EU) nr. 909/2014 for manglende oppgjør 

av transaksjoner i et gitt finansielt instrument skal beregnes ved å anvende den relevante gebyrsatsen fastsatt i vedlegget til 

denne forordning på referanseprisen for transaksjonen fastsatt i samsvar med artikkel 3 i denne forordning. 

Artikkel 3 

Referansepris for transaksjonen 

1. Referanseprisen nevnt i artikkel 2 skal tilsvare de finansielle instrumentenes aggregerte markedsverdi fastsatt i samsvar 

med artikkel 7 for hver virkedag der transaksjonen ikke er gjort opp. 

2. Referanseprisen nevnt i nr. 1 skal brukes til å beregne størrelsen på overtredelsesgebyrene for alle manglende oppgjør, 

uansett om det manglende oppgjøret skyldes mangel på verdipapirer eller kontanter. 

Artikkel 4 

Kriterier for å fastsette om en verdipapirsentrals virksomhet er av vesentlig betydning 

En verdipapirsentrals virksomhet i en vertsstat skal anses å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og 

investorvernet i vertsstaten når minst ett av kriteriene i artikkel 5 og 6 er oppfylt:  

  

(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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Artikkel 5 

Kriterier for å fastsette om notarialtjenester og sentrale kontoføringstjenester er av vesentlig betydning 

1. En verdipapirsentrals yting av notarialtjenester og sentrale kontoføringstjenester, som omhandlet i avsnitt A nr. 1 og 2 i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, i en vertsstat skal anses å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes 

virkemåte og investorvernet i denne vertsstaten når ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

a) Den aggregerte markedsverdien av finansielle instrumenter utstedt av utstedere fra vertsstaten som ble registrert for første 

gang eller forvaltes sentralt på verdipapirkontoer av verdipapirsentralen, utgjør minst 15 % av den samlede verdien av 

finansielle instrumenter utstedt av alle utstedere fra vertsstaten som ble registrert for første gang, eller forvaltes sentralt på 

verdipapirkontoer av alle verdipapirsentraler som er etablert i Unionen. 

b) Den aggregerte markedsverdien av finansielle instrumenter som forvaltes sentralt på verdipapirkontoer av verdipapir-

sentralen for deltakere og andre innehavere av verdipapirkontoer fra vertsstaten, utgjør minst 15 % av den samlede verdien 

av finansielle instrumenter som forvaltes sentralt på verdipapirkontoer av alle verdipapirsentraler som er etablert i Unionen 

for alle deltakere og andre innehavere av verdipapirkontoer fra vertsstaten. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal de finansielle instrumentenes markedsverdi fastsettes i samsvar med artikkel 7. 

3. Dersom ett eller flere av kriteriene i nr. 1 er oppfylt, skal verdipapirsentralens virksomhet i en vertsstat anses å være av 

vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i denne vertsstaten i perioder på tre kalenderår, som 

kan forlenges, fra 30. april i kalenderåret etter at ett eller flere av disse kriteriene er oppfylt. 

Artikkel 6 

Kriterier for å fastsette om oppgjørstjenester er av vesentlig betydning 

1. En verdipapirsentrals yting av oppgjørstjenester som nevnt i avsnitt A nr. 3 i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 i 

en vertsstat skal anses å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i vertsstaten når ett 

eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

a) Den årlige verdien av oppgjørsordrer knyttet til transaksjoner i finansielle instrumenter som er utstedt av utstedere fra 

vertsstaten og gjøres opp av verdipapirsentralen, utgjør minst 15 % av den samlede årlige verdien av alle oppgjørsordrer 

knyttet til transaksjoner i finansielle instrumenter utstedt av utstedere fra vertsstaten og gjort opp av alle verdipapirsentraler 

som er etablert i Unionen. 

b) Den årlige verdien av oppgjørsordrer som gjøres opp av verdipapirsentralen for deltakere og andre innehavere av 

verdipapirkontoer fra vertsstaten, utgjør minst 15 % av den samlede årlige verdien av oppgjørsordrer som gjøres opp av alle 

verdipapirsentraler som er etablert i Unionen, for deltakere og andre innehavere av verdipapirkontoer fra vertsstaten. 

c) Verdipapirsentralen driver et verdipapiroppgjørssystem som reguleres av lovgivningen i vertsstaten og er meldt til Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA). 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav a) og b) skal verdien av oppgjørsordren være 

a) for en oppgjørsordre mot betaling: verdien av den tilsvarende transaksjonen i finansielle instrumenter som registrert i 

verdipapiroppgjørssystemet, 

b) for oppgjørsordrer uten betaling: det relevante finansielle instrumentets aggregerte markedsverdi som fastsatt i samsvar 

med artikkel 7.  
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3. Dersom ett eller flere av kriteriene i nr. 1 er oppfylt, skal verdipapirsentralens virksomhet i en vertsstat anses å være av 

vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i denne vertsstaten i perioder på tre kalenderår, som 

kan forlenges, fra 30. april i kalenderåret etter at ett eller flere av disse kriteriene er oppfylt. 

Artikkel 7 

Fastsettelse av markedsverdier 

Den markedsverdien av finansielle instrumenter som er omhandlet i artikkel 3, 5 og 6 i denne forordning, skal fastsettes på 

følgende måte: 

a) For finansielle instrumenter nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 som er opptatt til handel på en 

handelsplass i Unionen, skal markedsverdien av det relevante finansielle instrumentet være sluttkursen på det mest 

relevante markedet med hensyn til likviditet som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014. 

b) For andre finansielle instrumenter som er opptatt til handel på en handelsplass i Unionen enn dem som er nevnt i 

bokstav a), skal markedsverdien være sluttkursen på den handelsplassen i Unionen som har den høyeste omsetningen. 

c) For andre finansielle instrumenter enn dem som er nevnt i bokstav a) og b), skal markedsverdien fastsettes på grunnlag av 

en forhåndsfastsatt metode som er godkjent av den relevante verdipapirsentralens vedkommende myndighet, og som tar 

utgangspunkt i kriterier basert på pålitelige markedsdata, for eksempel markedspriser som er tilgjengelige fra forskjellige 

handelsplasser og verdipapirforetak. 

Artikkel 8 

Overgangsbestemmelser 

1. Kriteriene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og artikkel 6 nr. 1 bokstav c) skal anvendes første gang innen fire måneder fra 

datoen for denne forordnings ikrafttredelse og baseres på verdiene av finansielle instrumenter som ble registrert for første gang 

eller forvaltes sentralt på verdipapirkontoer av verdipapirsentralen per 31. desember i foregående kalenderår. 

2. Kriteriene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b) og artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og b) skal anvendes første gang innen fire 

måneder fra anvendelsesdatoen nevnt i artikkel 9 nr. 2 og baseres på verdiene av finansielle instrumenter som forvaltes sentralt 

på verdipapirkontoer av verdipapirsentralen per 31. desember i foregående kalenderår. 

3. For den perioden som begynner på datoen for denne forordnings ikrafttredelse og slutter på anvendelsesdatoen nevnt i 

artikkel 55 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014, gjelder følgende: 

a) Som unntak fra artikkel 5 nr. 2 skal markedsverdien for finansielle instrumenter være disse instrumentenes nominelle verdi. 

b) Som unntak fra artikkel 6 nr. 2 bokstav b) skal markedsverdien for de relevante finansielle instrumentene være disse 

finansielle instrumentenes nominelle verdi. 

Artikkel 9 

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 10. mars 2019. 
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Som unntak fra annet ledd gjelder følgende: 

a) Artikkel 2 og 3 får anvendelse fra datoen for ikrafttredelsen av den delegerte rettsakten vedtatt av Kommisjonen i henhold 

til artikkel 7 nr. 15 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

b) Artikkel 7 får anvendelse fra datoen nevnt i artikkel 55 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014. 

c) Artikkel 8 får anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttredelse. 

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

Utferdiget i Brussel 11. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Overtredelsesgebyrer som får anvendelse på manglende oppgjør 

Type manglende oppgjør Sats 

1. Manglende oppgjør på grunn av mangel på aksjer som har et likvid marked i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014, 

unntatt aksjer nevnt i punkt 3 

1,0 basispunkt 

2. Manglende oppgjør på grunn av mangel på aksjer som ikke har et likvid marked i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014, 

unntatt aksjer nevnt i punkt 3 

0,5 basispunkt 

3. Manglende oppgjør på grunn av mangel på finansielle instrumenter som handles på 

vekstmarkeder for SMB-er, unntatt gjeldsinstrumenter nevnt i punkt 6 

0,25 basispunkt 

4. Manglende oppgjør på grunn av mangel på gjeldsinstrumenter utstedt eller garantert 

av 

a) en offentlig utsteder som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 60 i direktiv 

2014/65/EU 

b) en offentlig utsteder fra en tredjestat 

c) en lokal administrativ enhet 

d) en sentralbank 

e) en multilateral utviklingsbank nevnt i artikkel 117 nr. 1 annet ledd og i artikkel 

117 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1) 

f) Det europeiske finansielle stabiliseringsfond eller Den europeiske stabiliserings-

ordning 

0,10 basispunkt 

5. Manglende oppgjør på grunn av mangel på andre gjeldsinstrumenter enn dem som er 

nevnt i nr. 4 og 6 

0,20 basispunkt 

6. Manglende oppgjør på grunn av mangel på gjeldsinstrumenter som handles på 

vekstmarkeder for SMB-er 

0,15 basispunkt 

7. Manglende oppgjør på grunn av mangel på alle andre finansielle instrumenter som 

ikke omfattes av nr. 1–6 

0,5 basispunkt 

8. Manglende oppgjør på grunn av mangel på kontanter Den offisielle rentesatsen for kreditt 

over natten som sentralbanken som 

utsteder oppgjørsvalutaen, anvender, 

med en nedre grense på 0 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

 


