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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/573 

av 6. juni 2016 

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

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav som skal sikre rettferdige  

og ikke-diskriminerende samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer(*) 

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 d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er viktig å vedta detaljerte tekniske reguleringsstandarder for å angi klart på hvilke vilkår samlokaliseringstjenestene 

og gebyrstrukturene som brukes av handelsplassene, kan anses som rettferdige og ikke-diskriminerende. 

2) Direktiv 2014/65/EU utvider kravene til samlokalisering og gebyrstrukturer til også å gjelde multilaterale hande-

lsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter. Det er derfor viktig å sikre at denne forordning får anvendelse på disse 

handelsplassene også. 

3) For å sikre harmoniserte vilkår bør felles krav gjelde for alle typer samlokaliseringstjenester og for handelsplasser som 

organiserer sine egne datasentre, eller som bruker datasentre som eies eller administreres av tredjeparter. 

4) Handelsplassene bør ha mulighet til å fastsette sin forretningsstrategi med hensyn til samlokalisering og selv bestemme 

hvilke typer markedsdeltakere de ønsker å gi tilgang til disse tjenestene, forutsatt at deres forretningsstrategi bygger på 

objektive, gjennomsiktige og ikke-diskriminerende kriterier. Handelsplassene bør ikke pålegges å utvide sin sam-

lokaliseringskapasitet ut over det som er tilgjengelig av plass, effekt, kjøling og lignende fasiliteter, og bør ha mulighet 

til selv å bestemme om de vil utvide sin samlokaliseringsplass eller ikke. 

5) Rettferdige og ikke-diskriminerende samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer forutsetter en tilstrekkelig grad av 

gjennomsiktighet for å sikre at forpliktelsene fastsatt i direktiv 2014/65/EU ikke omgås. Handelsplassene bør derfor 

benytte objektive kriterier ved fastsettelse av prisrabatter og positive og negative insentiver. 

6) Gebyrstrukturer som bidrar til forhold som fører til uordnede handelsvilkår ved å oppmuntre til intensiv handel, og som 

kan medføre overbelastning av markedsinfrastrukturer, bør være forbudt. Derfor bør volumrabatter være tillatt, forutsatt 

at de, som prisdifferensieringsordninger, baserer seg på samlet handelsvolum, samlet antall transaksjoner eller 

akkumulerte transaksjonsgebyrer fra ett medlem, slik at bare den marginale handelen som gjennomføres etter at 

terskelverdien er nådd, gjennomføres til redusert pris. 

7) 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 rett, få 

anvendelse fra samme dato. 

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

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

9) 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(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 145, 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. 

(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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Rettferdige og ikke-diskriminerende samlokaliseringstjenester 

1. Handelsplasser som tilbyr samlokaliseringstjenester, skal innenfor grensene av det de har tilgjengelig av plass, effekt, 

kjøling og lignende fasiliteter, sikre at slike tjenester ytes på en rettferdig og ikke-diskriminerende måte som fastsatt i nr. 2, 3 og 

4 med hensyn til 

a) datasentrene de eier og administrerer, 

b) datasentrene de eier, men som administreres av en tredjepart de har valgt, 

c) datasentrene som eies og administreres av en tredjepart som handelsplassen har en utkontrakteringsavtale med om 

organiseringen av handelsplassens infrastruktur for utførelse så vel som den umiddelbare tilgangen til den, 

d) nærvertstjenester for tilgang som eies og administreres av en tredjepart som har en avtalefestet ordning med en handels -

plass. 

2. Handelsplassene skal gi alle brukere som har abonnert på samme samlokaliseringstjenester, tilgang til sine nett på samme 

vilkår, herunder med hensyn til plass, effekt, kjøling, kabellengde, tilgang til data, muligheter for oppkopling til markedet , 

teknologi, teknisk bistand og meldingstyper. 

3. Handelsplassene skal treffe alle rimelige tiltak for å overvåke alle forbindelser og latensverdier for å sikre likebehandling 

av alle brukere av samlokaliseringstjenester som har samme type latenstilgang. 

4. Handelsplassene skal gjøre de enkelte samlokaliseringstjenestene tilgjengelig uten krav om kjøp av kombinerte tjenester. 

Artikkel 2 

Gjennomsiktighet ved yting av samlokaliseringstjenester 

Handelsplassene skal på sine nettsteder offentliggjøre følgende opplysninger om sine samlokaliseringstjenester: 

a) En liste over tjenester som tilbys, med opplysninger om plass, effekt, kjøling, kabellengde, tilgang til data, muligheter for  

oppkopling til markedet, teknologi, teknisk bistand, meldingstyper, telekommunikasjon og tilhørende produkter og 

tjenester. 

b) Gebyrstruktur for hver tjeneste i henhold til artikkel 3 nr. 2. 

c) Vilkårene for tilgang til tjenesten, herunder IT-krav og driftsrutiner. 

d) Ulike typer latens som er tilgjengelig når det gjelder tilgang. 

e) Framgangsmåte ved tildeling av samlokaliseringsplass. 

f) Kravene til tredjepartsleverandører av samlokaliseringstjenester, dersom det er relevant. 

Artikkel 3 

Rettferdige og ikke-diskriminerende gebyrer 

1. Handelsplassene skal kreve samme gebyr fra og tilby alle brukere av samme type tjenester samme vilkår, basert på 

objektive kriterier. Handelsplassene kan fastsette ulike gebyrstrukturer for samme type tjenester bare dersom gebyrstrukturene 

er basert på ikke-diskriminerende, målbare og objektive kriterier med hensyn til 

a) samlet handelsvolum, antall transaksjoner eller akkumulerte transaksjonsgebyrer, 
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b) tjenestene eller tjenestepakkene som ytes av handelsplassen, 

c) omfanget eller bruksområdet det anmodes om, 

d) tilførsel av likviditet i samsvar med artikkel 48 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU eller i egenskap av prisstiller som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 7 i direktiv 2014/65/EU. 

2. Handelsplassene skal sikre at deres gebyrstruktur er tilstrekkelig detaljert til at brukerne kan forutsi hvilke gebyrer som 

skal betales på grunnlag av minst følgende faktorer: 

a) Gebyrbelagte tjenester, herunder den virksomheten som utløser gebyret. 

b) Gebyret for hver tjeneste, med angivelse av om gebyret er fast eller variabelt. 

c) Rabatter og positive eller negative insentiver. 

3. Handelsplassene skal gjøre enkelttjenester tilgjengelig uten at de er kombinert med andre tjenester. 

Artikkel 4 

Gjennomsiktighet i gebyrstrukturene 

Handelsplassene skal på sitt nettsted offentliggjøre de objektive kriteriene de har brukt ved fastsettelse av sine gebyrer og 

gebyrstrukturer og andre vilkår i henhold til artikkel 3, sammen med gebyrer for utførelse, tilleggsgebyrer, rabatter og positive 

og negative insentiver, i ett fullstendig, offentlig tilgjengelig dokument. 

Artikkel 5 

Forbudte gebyrstrukturer 

Handelsplassene skal ikke tilby sine medlemmer, deltakere eller kunder en gebyrstruktur som, når transaksjonene overskrider 

en viss terskelverdi, medfører lavere gebyr for alle deres transaksjoner i et gitt tidsrom, herunder transaksjoner som er 

gjennomført før denne terskelverdien ble nådd. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 6. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


