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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/391 

av 11. november 2016 

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

reguleringsstandarder for ytterligere spesifisering av innholdet i rapporteringen av internalisert oppgjør(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapir-

oppgjør 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 9 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har gjennomgått rapporten av 17. april 2009 om 

resultatet av Den europeiske banktilsynskomités oppfordring til å komme med synspunkter på depotbankers 

internalisering av oppgjør og virksomhet der de fungerer som sentrale motparter («Report on the outcome of the 

Committee of European Banking Supervisors call for evidence on custodian banks' internalisation of settlement and 

Central Counterparties-like activities»), som viste at det er store forskjeller mellom medlemsstatenes regler og 

overvåkingsrutiner når det gjelder foretak som internaliserer oppgjør, og også når det gjelder forståelsen av begrepet 

«internalisert oppgjør». 

2) I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 skal foretak som internaliserer oppgjør, rapportere om oppgjør som de 

internaliserer. For å få et godt overblikk over omfanget og utbredelsen av internalisert oppgjør er det nødvendig å 

spesifisere innholdet i denne rapporteringen ytterligere. Rapportene om internalisert oppgjør bør gi detaljerte 

opplysninger om samlet omfang og verdi av oppgjørsordrer som foretak som internaliserer oppgjør, har gjort opp 

utenfor verdipapiroppgjørssystemer, samt angi eiendelsklasse, type verdipapirtransaksjoner, type kunder og utstederens 

verdipapirsentral. 

Et foretak som internaliserer oppgjør, bør bare rapportere internalisert oppgjør dersom det har gjort opp en kundes 

oppgjørsordre i sitt eget regnskap. Et foretak som internaliserer oppgjør, bør ikke rapportere senere tilpasninger av 

posisjoner i kontobasert form som er en følge av oppgjør av ordrer fra andre enheter i verdipapirinnehavkjeden, ettersom 

disse ikke kvalifiserer som internalisert oppgjør. Et foretak som internaliserer oppgjør, bør heller ikke rapportere 

transaksjoner som utføres på en handelsplass og overføres av handelsplassen til en sentral motpart for clearing eller til 

en verdipapirsentral for oppgjør. 

3) For å gjøre det lettere å sammenligne opplysninger mellom foretak som internaliserer oppgjør, bør beregninger av 

verdien av ordrer om internalisert oppgjør i henhold til denne forordning baseres på objektive og pålitelige opplysninger 

og metoder. 

4) Rapporteringskravene som er fastsatt i denne forordning, kan gjøre det nødvendig med betydelige endringer av  

IT-systemer, markedstester og tilpasninger av de berørte institusjonenes juridiske ordninger. Det er derfor nødvendig å 

gi disse institusjonene tilstrekkelig tid til å forberede seg på anvendelsen av disse kravene. 

5) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

6) 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 i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1095/2010(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2017, s. 44 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. 

(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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7) I henhold til artikkel 9 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 har ESMA ved utarbeidingen av utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, samarbeidet nært med medlemmene av Det europeiske 

system av sentralbanker. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I denne forordning menes med 

1) «ordre om internalisert oppgjør» en ordre fra en kunde av foretaket som internaliserer oppgjør, om å stille et pengebeløp til 

rådighet for mottakeren eller om å overføre eiendomsretten til eller et annet krav på et eller flere verdipapirer ved 

registrering i et kontobasert register eller på annen måte, som gjøres opp av foretaket som internaliserer oppgjør, i eget 

regnskap, og ikke gjennom et verdipapiroppgjørssystem, 

2) «mislykket ordre om internalisert oppgjør» helt eller delvis manglende oppgjør av en verdipapirtransaksjon på den datoen 

som er avtalt mellom de berørte partene, på grunn av mangel på verdipapirer eller kontanter, og uansett underliggende 

årsak. 

Artikkel 2 

1. Rapportene nevnt i artikkel 9 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 909/2014 skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Landkode for etableringsstedet til foretaket som internaliserer oppgjør. 

b) Rapporteringens tidsstempel. 

c) Perioden som rapporten omfatter. 

d) Identifikator for foretaket som internaliserer oppgjør. 

e) Kontaktopplysninger for foretaket som internaliserer oppgjør. 

f) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har 

gjort opp i rapporteringsperioden. 

g) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har 

gjort opp i rapporteringsperioden, for hver av følgende typer finansielle instrumenter: 

i) Omsettelige verdipapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU(1). 

ii) Statspapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i direktiv 2014/65/EU. 

iii) Omsettelige verdipapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav b) i direktiv 2014/65/EU, unntatt dem som er 

nevnt i bokstav g) ii) i dette ledd. 

iv) Omsettelige verdipapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU. 

v) Børshandlede fond som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 46 i direktiv 2014/65/EU. 

vi) Andeler i innretninger for kollektiv investering, unntatt børshandlede fond. 

vii) Andre pengemarkedsinstrumenter enn dem som er nevnt i punkt ii).  

  

(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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viii) Utslippskvoter. 

ix) Andre finansielle instrumenter. 

h) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av alle ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har 

gjort opp i rapporteringsperioden, for hver av følgende typer verdipapirtransaksjoner: 

i) Kjøp og salg av verdipapirer. 

ii) Forvaltning av sikkerheter. 

iii) Innlån og utlån av verdipapirer. 

iv) Gjenkjøpstransaksjoner. 

v) Andre verdipapirtransaksjoner. 

i) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har 

gjort opp i rapporteringsperioden, for følgende typer kunder: 

i) Profesjonelle kunder som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 10 i direktiv 2014/65/EU. 

ii) Ikke-profesjonelle kunder som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 11 i direktiv 2014/65/EU. 

j) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av alle ordrer om internalisert oppgjør som gjelder pengeoverføringer som foretaket 

som internaliserer oppgjør, har gjort opp i rapporteringsperioden. 

k) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av alle ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har 

gjort opp i rapporteringsperioden, for hver verdipapirsentral som yter hovedtjenesten nevnt i avsnitt A nr. 1 eller 2 i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til de underliggende verdipapirene. 

l) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av alle ordrer om internalisert oppgjør nevnt i bokstav g)–j), for hver 

verdipapirsentral som yter hovedtjenesten nevnt i avsnitt A nr. 1 eller 2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 med 

hensyn til de underliggende verdipapirene. 

m) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av mislykkede ordrer om internalisert oppgjør nevnt i bokstav f)–l) som ikke er 

gjort opp i rapporteringsperioden. 

n) Andelen av ordrer om internalisert oppgjør nevnt i bokstav f)–l) som ikke er gjort opp, sammenlignet med følgende: 

i) Samlet verdi, uttrykt i euro, av ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har gjort opp 

samt mislykkede ordrer om internalisert oppgjør. 

ii) Samlet omfang av ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har gjort opp samt 

mislykkede ordrer om internalisert oppgjør. 

Dersom opplysningene om verdipapirsentralen som yter hovedtjenesten nevnt i avsnitt A nr. 1 eller 2 i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014, med hensyn til utstedelsen av de underliggende verdipapirene ikke er tilgjengelige, skal verdipapirenes 

ISIN-kode ved anvendelsen av bokstav k) og l) i første ledd benyttes som tilnærmet verdi ved at dataene deles opp etter de to 

første tegnene i ISIN-koden. 

2. Dersom den er tilgjengelig, skal Den europeiske sentralbanks valutakurs på rapporteringsperiodens siste dag brukes ved 

omregning fra andre valutaer til euro. 

3. Den samlede verdien av ordrer om internalisert oppgjør nevnt i nr. 1 skal beregnes på følgende måte: 

a) Når det gjelder ordrer om internalisert oppgjør mot betaling, oppgjørsbeløpet for kontantdelen. 

b) Når det gjelder ordrer om internalisert oppgjør uten betaling, verdipapirenes markedsverdi eller, dersom denne ikke 

foreligger, verdipapirenes nominelle verdi. 
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Markedsverdien nevnt i første ledd bokstav b) skal beregnes på følgende måte: 

a) For finansielle instrumenter nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) som er 

opptatt til handel på en handelsplass i Unionen, den verdien som er fastsatt på grunnlag av sluttkursen på det mest relevante 

markedet med hensyn til likviditet nevnt i artikkel 4 nr. 6 bokstav b) i nevnte forordning. 

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

bokstav a), den verdien som er fastsatt på grunnlag av 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), den verdien som er fastsatt på grunnlag av en 

pris beregnet etter en forhåndsfastsatt metode som er godkjent av vedkommende myndighet, og som tar utgangspunkt i 

kriterier basert på markedsdata, for eksempel markedspriser som er tilgjengelige fra forskjellige handelsplasser eller 

verdipapirforetak. 

Artikkel 3 

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. 

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 

 __________  

  

(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). 


