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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/393 

av 11. november 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene og framgangsmåtene for rapportering og 

overføring av opplysninger om internalisert oppgjør i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 909/2014(*) 

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. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 skal foretak som internaliserer oppgjør, og vedkommende myndigheter 

rapportere og overføre opplysninger om internalisert oppgjør ved hjelp av standardskjemaer, -maler og -fram-

gangsmåter. Standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter må også benyttes når vedkommende myndigheter 

underretter Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om eventuelle potensielle risikoer som 

følger av oppgjørsvirksomheten. 

2) For å lette gjennomføringen av de framgangsmåtene og prosessene som gjelder rapporteringskrav for internalisert 

oppgjør for ulike markedsdeltakere, og for å minimere kostnadene forbundet med dette, bør opplysningene gis ved hjelp 

av koder som angis nærmere i standarder offentliggjort av Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, dersom 

slike koder finnes. 

3) For å gjøre det mulig å behandle store datamengder på en ensartet og effektiv måte bør rapporter oversendes i et 

maskinleselig format. 

4) De 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 gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

6) 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(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Et foretak som internaliserer oppgjør, skal benytte malen i vedlegg I til denne forordning når det rapporterer til 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 9 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 909/2014. Rapporten skal framlegges 

innen ti virkedager etter utgangen av hvert kvartal i kalenderåret. 

Den første rapporten i henhold til første ledd skal framlegges innen ti virkedager etter utgangen av det første kvartalet etter 

10. mars 2019. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2017, s. 116 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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2. Vedkommende myndighet skal benytte malen i vedlegg I til denne forordning når den overfører de opplysningene den har 

mottatt i henhold til artikkel 9 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 909/2014, til Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA). Opplysningene skal overføres innen fem virkedager etter datoen for mottaket av hver av rapportene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

3. Malen i vedlegg I skal fylles ut i samsvar med veiledningen i vedlegg II. 

4. Vedkommende myndighet skal benytte malen i vedlegg III når den underretter ESMA om eventuelle potensielle risikoer 

som følger av virksomhet i forbindelse med internalisert oppgjør. Opplysninger om eventuelle potensielle risikoer som følger 

av internalisert oppgjør, skal framlegges innen 30 virkedager etter utgangen av hvert kvartal i kalenderåret. Vedkommende 

myndighet skal fylle ut denne malen i samsvar med veiledningen i vedlegg IV. 

5. Opplysningene nevnt i nr. 1, 2 og 4 skal framlegges i et maskinleselig format. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 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 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2017, s. 118-144.] 


