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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/566 

av 18. mai 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for forholdet mellom ikke -utførte  

ordrer og transaksjoner for å forebygge uordnede markedsforhold(*) 

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 48 nr. 12 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Handelsplasser bør ha en rekke systemer, prosedyrer og ordninger for å sikre at algoritmebaserte handelssystemer ikke 

kan skape eller bidra til uordnede markedsforhold, herunder systemer som gjør det mulig å overvåke og eventuelt 

begrense andelen av ikke-utførte ordrer i forhold til transaksjoner. 

2) Idet det tas hensyn til deres art, bør talebaserte handelssystemer unntas fra virkeområdet for denne forordning, som bør 

få anvendelse bare på handelsplasser som driver elektroniske ordreboksystemer basert på løpende auksjoner eller 

pristilbudsbaserte systemer eller hybridsystemer. 

3) Direktiv 2014/65/EU utvider kravene til fastsettelse av forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner, til også å 

gjelde multilaterale handelsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter. Det er derfor viktig at bestemmelsene i denne 

forordning også får anvendelse på disse handelsplassene. 

4) Handelsplasser bør beregne forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner gjennomført av deres medlemmer 

eller deltakere for hvert enkelt finansielt instrument som handles på handelsplassen, slik at de på en effektiv måte kan 

sikre at forholdet ikke fører til for høy volatilitet i dette instrumentet. 

5) For å sikre at ordningene som skal forebygge uordnede markedsforhold ved å begrense andelen av ikke-utførte ordrer i 

forhold til transaksjoner, er tilstrekkelig harmonisert i hele Unionen, bør det fastsettes en tydelig metode for beregning 

av forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner for alle markedsdeltakerne. 

6) Meningsinnholdet i visse grunnleggende parametrer som skal brukes ved beregning av forholdet mellom ikke-utførte 

ordrer og transaksjoner, bør presiseres. 

7) Beregningen av forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner som legges inn i systemet av et medlem eller en 

deltaker, bør underbygges av en passende observasjonsperiode. På grunnlag av dette skal beregningsp erioden for 

fastsettelse av det faktiske forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner ikke være lengre enn en handelsøkt. 

Handelsplassene bør imidlertid kunne fastsette kortere observasjonsperioder dersom en slik kortere observasjonsperiode 

kan bidra mer effektivt til å opprettholde velordnede markedsforhold. 

8) For å sikre konsekvens og for å sikre 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 lovgivning, få 

anvendelse fra samme dato. 

9) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 84, 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. 
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10) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 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 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «ordre» alle inngående meldinger som sendes til handelssystemet på en handelsplass, herunder meldinger om innlegging, 

endring og annullering av ordrer eller pristilbud, men unntatt meldinger om annullering sendt etter 

i) «uncrossing» i en auksjon, 

ii) tap av forbindelse med handelsplassen, 

iii) bruk av en nødstopp-funksjonalitet, 

b) «transaksjon» en helt eller delvis utført ordre, 

c) «volum» den mengden finansielle instrumenter som handles, uttrykt som et av følgende: 

i) Antall instrumenter for aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter. 

ii) Nominell verdi for obligasjoner og strukturerte finansielle produkter. 

iii) Antall poster («lots») eller antall kontrakter for derivater. 

iv) Metrisk tonn karbondioksid for utslippskvoter. 

Artikkel 2 

Plikt til å beregne forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner 

For hvert finansielle instrument som handles i et elektronisk ordreboksystem basert på løpende auksjoner eller et 

pristilbudsbasert system eller hybridsystem, skal handelsplassen beregne forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner 

som faktisk legges inn i systemet av hver av handelsplassens medlemmer og deltakere. 

Artikkel 3 

Metode 

1. Handelsplassen skal beregne forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner for hvert av sine medlemmer eller hver 

av sine deltakere minst ved utløpet av hver handelsøkt og på begge følgende måter: 

(a) I volum: (samlet volum av ordrer / samlet volum av transaksjoner) – 1. 

(b) I antall: (samlet antall ordrer / samlet antall transaksjoner) – 1. 

2. Et medlem eller en deltaker på en handelsplass skal anses for å ha overskredet den største tillatte andelen av ikke-utførte 

ordrer i forhold til transaksjoner, som beregnet av handelsplassen, dersom vedkommende medlems eller deltakers 

handelsaktivitet i et bestemt instrument i løpet en handelsøkt, idet det tas hensyn til alle faser av handelsøkten, herunder 

auksjonene, overskrider ett eller begge forholdstallene fastsatt i nr. 1. 

  

(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 kommi-

sjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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3. Handelsplasser skal beregne antall ordrer mottatt fra hvert medlem eller hver deltaker etter tellemetoden per ordretype 

fastsatt i vedlegget. 

4. Dersom en handelsplass benytter en ordretype som ikke uttrykkelig er nevnt i vedlegget, skal den telle meldinger i 

henhold til det generelle systemet som ligger til grunn for tellemetoden, og på grunnlag av den ordretypen i vedlegget som 

ligner mest. 

Artikkel 4 

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 først 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 18. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017 s. 87-89.] 


