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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/575 

av 8. juni 2016 

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

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal  

offentliggjøres av utførelsesplasser om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner(*) 

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 27 nr. 10 første ledd bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å gi både offentligheten og verdipapirforetak relevante opplysninger om kvaliteten på utførelsen og hjelpe dem med 

å bestemme den beste måten å utføre kundeordrer på, er det viktig å spesifisere innhold, format og hyppighet av 

opplysninger om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner i finansielle instrumenter som er underlagt handelsplikten i 

artikkel 23 og 28 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(2), som skal offentliggjøres av handels-

plasser og systematiske internaliserere. Det er også viktig å spesifisere innhold, format og hyppighet av opplysninger om 

kvaliteten på utførelsen av transaksjoner i andre finansielle instrumenter som ikke er underlagt handelsplikten, som 

utførelsesplasser må offentliggjøre. I denne forbindelse bør det tas behørig hensyn til typen utførelsesplass og finansielt 

instrument. 

2) For fullt ut å kunne vurdere kvaliteten på utførelsen av t ransaksjoner i Unionen er det hensiktsmessig at utførelses-

plasser som kan bli valgt av verdipapirforetak til å utføre kundeordrer, oppfyller kravene om opplysninger som skal 

framlegges av utførelsesplasser i samsvar med denne forordning. Disse utførelsesp lassene bør derfor omfatte regulerte 

markeder, multilaterale handelsfasiliteter, organiserte handelsfasiliteter, systematiske internaliserere, prisstillere og 

andre likviditetstilbydere. 

3) På grunn av forskjellene i typen utførelsesplass og finansielle instrumenter bør rapportenes innhold variere avhengig av 

flere faktorer. Det er hensiktsmessig å differensiere mengden og arten av rapporterte opplysninger etter handelssystem, 

handelsformer og typen plattformer for å sette kvaliteten på utførselen i sin ret te sammenheng. 

4) For å unngå uhensiktsmessige sammenligninger av utførelsesplasser og sikre at de innsamlede opplysningene er 

relevante, bør utførelsesplassene framlegge separate rapporter for de segmentene som handler med forskjellige 

ordrebøker, som reguleres forskjellig, eller som bruker forskjellige identifikatorer for markedssegmenter. 

5) For å sikre et riktig bilde av kvaliteten på utførelsen bør handelsplassene ikke offentliggjøre ordrer som handles utenom 

børs («over the counter», OTC) og rapporteres til handelsplassen, i rapporten over sine utførte ordrer. 

6) Når prisstillere og andre likviditetstilbydere rapporterer som utførelsesplasser for finansielle instrumenter som ikke er 

underlagt handelsplikt, bør de bare offentliggjøre opplysninger om utførte ordrer eller priser tilbudt deres kunder når 

ordrene enten er tilbudt eller handles utenom børs eller utføres i henhold til artikkel 4 og 9 i forordning (EU)  

nr. 600/2014, med unntak for ordrer som holdes i et ordrehåndteringssystem på en handelsplass i påvente av 

offentliggjøring. 

7) Det bør tas i betraktning at andre likviditetstilbydere bør omfatte foretak som viser seg villige til å handle for egen 

regning, og som tilbyr likviditet som del av sin normale forretningsvirksomhet, uavhengig av om de har inngått formelle 

avtaler eller forplikter seg til å tilby likviditet kontinuerlig.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 152, 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. 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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8) For å oppnå full gjennomsiktighet når det gjelder kvaliteten på utførelsen av transaksjoner sett i forhold til pris, bør de 

opplysningene som gis om pris, ikke inneholde provisjoner eller påløpte renter, dersom det er relevant. 

9) Ved fastsettelse av hensiktsmessige opplysninger for å vurdere priskvaliteten bør det kreves både daglige gjennom-

snittsnivåer og tidsspesifikke opplysninger. Dette vil gi deltakerne den rett e sammenhengen og et mer fullstendig bilde 

når de analyserer den oppnådde kvaliteten på utførelsen. For å muliggjøre prissammenligning mellom finansielle 

instrumenter er det også nødvendig å angi valutakoden for alle rapporterte transaksjoner. 

10) For å sikre rettslig konsekvens bør det ikke kreves at handelsplasser skal gi opplysninger om transaksjoner som på 

tidspunktet for offentliggjøringen fortsatt er omfattet av en utsatt offentliggjøring i henhold til kravene om gjennom-

siktighet etter handel. Systematiske internaliserere, prisstillere og andre likviditetstilbydere bør unntas fra kravet om å 

offentliggjøre oppdaterte opplysninger for transaksjoner over standard markedsstørrelse eller over størrelsen som er 

spesifikk for det finansielle instrumentet, for å unngå at disse handelsplassene utsettes for utilbørlig risiko for å avsløre 

forretningsmessig følsomme opplysninger som kan begrense deres mulighet til å sikre eksponeringer og tilføre 

likviditet. For aksjer, børsomsatte fond og sertifikater som anses som illikvide i henhold til forordning (EU)  

nr. 600/2014, tilsvarer terskelen for standard markedsstørrelse den minste tilgjengelige standard markedsstørrelsen for 

den typen finansielt instrument. For å unngå usikkerhet bør det presiseres at uttrykkene «av stort omfang» og «størrelse 

som er spesifikk for det finansielle instrumentet» har samme betydning som fastsatt i kravene om gjennomsiktighet etter 

handel. 

11) Det er avgjørende med full gjennomsiktighet når det gjelder alle kostnader som oppstår når en ordre utføres gjennom en 

bestemt utførelsesplass. Det er nødvendig å spesifisere alle kostnader som oppstår ved utførelsen av en kundeordre som 

er knyttet til bruk av en bestemt utførelsesplass, og som kunden betaler for direkte eller indirekte. Disse kos tnadene bør 

omfatte gebyrer for utførelse, herunder gebyrer for inngivelse, endring eller annullering av ordrer eller tilbaketrekking 

av pristilbud samt eventuelle gebyrer for tilgang til markedsdata eller bruk av terminaler. De relevante kostnadene kan 

også omfatte gebyrer for clearing- eller oppgjørsvirksomhet eller andre gebyrer til tredjeparter som er involvert i 

utførelsen av ordren gjennom de tjenestene som utførelsesplassen yter. Opplysninger om kostnadene bør også omfatte 

skatter og avgifter som faktureres direkte til utførelsesplassen, eller som utførelsesplassen pådrar seg på vegne av 

medlemmene eller brukerne av utførelsesplassen eller kunden som ordren gjelder. 

12) Opplysningene om sannsynlighet for utførelse angir sannsynligheten for at en bestemt ordretype utføres, og 

underbygges av nærmere opplysninger om handelsvolumer i et bestemt instrument eller andre egenskaper ved ordrer og 

transaksjoner. Opplysninger om sannsynlighet for utførelse bør gjøre det mulig å beregne parametrer som f.eks. relat iv 

markedsstørrelse for en handelsplass i et bestemt finansielt instrument eller i en klasse av finansielle instrumenter. 

Sannsynlighet for utførelse bør også vurderes ut fra opplysninger om mislykkede transaksjoner eller annullerte eller 

endrede ordrer. 

13) Utførelseshastighet kan ha forskjellige betydninger for ulike typer utførelsesplasser ettersom målingen av hastighet 

varierer etter både handelssystemer og handelsplattformer. For ordreboksystemer basert på løpende auksjoner bør 

utførelseshastigheten uttrykkes i millisekunder, mens den for andre handelssystemer bør uttrykkes i større tidsenheter. 

Det bør også ses bort fra ventetiden for en bestemt deltakers forbindelse til utførelsesplassen, ettersom dette ligger 

utenfor utførelsesplassens kontroll. 

14) For å kunne sammenligne kvaliteten på utførelsen av ordrer av ulik størrelse, bør utførelsesplasser være pålagt å 

rapportere transaksjoner innenfor flere størrelsesgrupper. Tersklene for disse gruppene bør avhenge av typen finansielt 

instrument og dets likviditet for å sikre at de er egnede eksempler på utførelser i en størrelse som er typisk for 

instrumentet. 

15) Det er viktig at utførelsesplassene samler inn opplysninger innenfor sine normale åpningstider. Rapportering bør derfor 

skje kostnadsfritt i et maskinleselig elektronisk format via et nettsted slik at offentligheten kan laste ned, søke i, sortere 

og analysere alle disse opplysningene. 

16) Utførelsesplassenes rapporter bør utfylles med opplysninger fra en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem 

som definert i direktiv 2014/65/EU slik at det blir mulig å utvikle forbedrede målinger av kvaliteten på utførelsen.  
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17) Av hensyn til konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte må bestemmelsene i 

denne forordning og bestemmelsene fastsatt i direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra 

samme dato. 

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

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

19) 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 int eressentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning spesifiseres innhold, format og hyppighet av de opplysningene som skal offentliggjøres av utførelsesplasser 

om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner. Den får anvendelse på handelsplasser, systematiske internaliserere, prisstillere 

eller andre likviditetstilbydere. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «handelssystem» den måten en utførelsesplass utfører ordrer på, enten det er som ordreboksystem basert på løpende 

auksjoner, løpende pristilbudsbasert system, prisforespørselssystem, periodisk auksjon eller andre hybridsystemer som 

faller inn under to eller flere av disse kategoriene eller inn under et system der prisfastsettelsesprosessen er av en annen 

type enn den som gjelder for systemene nevnt ovenfor, 

b) «størrelse som er spesifikk for det finansielle instrumentet» en størrelse som er spesifikk for en obligasjon, et strukturert 

finansielt produkt, en utslippskvote eller et derivat som handles på en handelsplass, som det ikke finnes et likvid marked 

for, og der transaksjonen i disse instrumentene er omfattet av bestemmelsene om utsatt offentliggjøring i samsvar med 

artikkel 11 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

c) «av stort omfang» en ordre av stort omfang i samsvar med artikkel 7 og 11 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

d) «mislykket transaksjon» en transaksjon som er annullert av utførelsesplassen, 

e) «prismultiplikator» antallet enheter av det underliggende instrumentet som er representert ved en enkelt derivatkontrakt, 

f) «prisnotering» en angivelse av om transaksjonens pris er uttrykt i en pengeverdi, i prosent eller som avkastning, 

g) «mengdenotering» en angivelse av om transaksjonens omfang er uttrykt i antall enheter, i en nominell verdi eller i en 

pengeverdi, 

h) «leveringstype» en angivelse av om det finansielle instrumentet gjøres opp fysisk eller kontant, herunder tilfeller der 

motparten kan velge, eller der det avgjøres av en tredjepart, 

i) «handelsform» planlagt åpnings-, stengings- eller intradagauksjon, ikke-planlagt auksjon, handel etter stenging, handel 

utenfor hovedperioden eller handelsrapportering, 

j) «handelsplattform» den typen plattform som utførelsesplassen driver: elektronisk, tale- eller utropsbasert,  

  

(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 kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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k) «ordredybde» den samlede tilgjengelige likviditeten uttrykt som produktet av pris og volum for alle kjøps- og salgstilbud 

for et visst antall pristrinn fra midtpunktet for beste kjøps- og salgspris, 

l) «gjennomsnittlig effektiv differanse» gjennomsnittet av den doble forskjellen («spread») mellom den faktiske 

utførelsesprisen og midtpunktet for beste kjøps- og salgspris på mottakstidspunktet for markedsordrer eller ordrer med 

prisbegrensning («limit orders»), 

m) «gjennomsnittlig utførelseshastighet for uendrede passive ordrer til beste kjøps- og salgspris» gjennomsnittlig tid som går 

fra en ordre med prisbegrensning som tilsvarer beste kjøps- og salgspris, mottas av utførelsesplassen til den etterfølgende 

utførelsen av denne ordren, 

n) «aggressiv ordre» en ordre innført i ordreboken som tok likviditet, 

o) «passiv ordre» en ordre innført i ordreboken som ga likviditet, 

p) «ordre for umiddelbar utførelse eller annullering» en ordre som utføres når den innføres i ordreboken, og som ikke forblir i 

ordreboken for en eventuell gjenværende mengde som ikke er blitt utført, 

q) «ordre for fullstendig umiddelbar utførelse eller annullering» («fill or kill order») en ordre som utføres når den innføres i 

ordreboken, forutsatt at den kan utføres i sin helhet. Dersom ordren bare kan utføres delvis, avvises den automatisk og 

utføres ikke. 

Artikkel 3 

Offentliggjøring av opplysninger om utførelsesplass og finansielt instrument 

1. Handelsplasser og systematiske internaliserere skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument 

som er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om typen 

utførelsesplass i samsvar med tredje ledd. 

Utførelsesplasser skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt 

handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om typen utførelsesplass i 

samsvar med tredje ledd. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 1 i vedlegget: 

i) Utførelsesplassens navn og identifikator. 

ii) Landet der vedkommende myndighet ligger. 

iii) Markedssegmentets navn og identifikator. 

iv) Dato for handelsdagen. 

v) Arten, antallet og gjennomsnittlig varighet av avbrudd innenfor plassens normale handelsperiode som stanset handelen 

med alle instrumenter som var tilgjengelige for handel på plassen på datoen for handelsdagen. 

vi) Arten, antallet og gjennomsnittlig varighet av eventuelle planlagte auksjoner innenfor plassens normale handelsperiode 

på datoen for handelsdagen. 

vii) Antall mislykkede transaksjoner på datoen for handelsdagen. 

viii) Verdien av mislykkede transaksjoner uttrykt som en prosentdel av den samlede verdien av transaksjoner som er utført på 

datoen for handelsdagen. 

2. Handelsplasser og systematiske internaliserere skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument 

som er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om typen 

finansielt instrument i samsvar med tredje ledd. 

Utførelsesplasser skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt 

handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om typen finansielt instrument i 

samsvar med tredje ledd i dette nummer.  
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Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 2 i vedlegget: 

a) For finansielle instrumenter som har identifikatorer som fastsatt i tabell 2 i vedlegget: 

i) Navn på og identifikator for det finansielle instrumentet. 

ii) Instrumentets klassifisering. 

iii) Valuta. 

b) For finansielle instrumenter som ikke har identifikatorer som fastsatt i tabell 2 i vedlegget: 

i) Navn på og en skriftlig beskrivelse av instrumentet, herunder valutaen for det underliggende instrumentet, 

prismultiplikator, prisnotering, mengdenotering og leveringstype. 

ii) Instrumentets klassifisering. 

iii) Valuta. 

Artikkel 4 

Pris 

Handelsplasser og systematiske internaliserere skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som 

er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om prisen for hver 

handelsdag da det ble utført ordrer i det finansielle instrumentet i samsvar med tredje og fjerde ledd i denne artikkel. 

Utførelsesplasser skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt 

handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om pris for hver handelsdag da 

det ble utført ordrer i det finansielle instrumentet i samsvar med tredje og fjerde ledd i denne artikkel. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres: 

a) Intradagopplysninger: 

i) For handelsplasser: den enkle gjennomsnittsprisen for alle transaksjoner som ble utført i de to minuttene etter hvert av 

referansetidspunktene 9.30.00, 11.30.00, 13.30.00 og 15.30.00 UTC på den datoen og for hver størrelsesgruppe som 

fastsatt i artikkel 9. 

ii) For systematiske internaliserere, prisstillere og andre likviditetstilbydere: den enkle gjennomsnittsprisen for alle 

transaksjoner som ble utført i de to minuttene etter hvert av referanset idspunktene 9.30.00, 11.30.00, 13.30.00 og 

15.30.00 UTC på den datoen innenfor størrelsesgruppe 1 som fastsatt i artikkel 9. 

iii) Samlet verdi av handler utført i tominuttersperioden nevnt i punkt i) og ii). 

iv) For handelsplasser: dersom ingen transaksjoner fant sted i løpet av de to første minuttene i de relevante tidsperiodene 

nevnt i punkt i), prisen på den første transaksjonen som ble utført i hver størrelsesgruppe som fastsatt i artikkel  

9, dersom det ble utført transaksjoner, etter hvert referansetidspunkt fastsatt i punkt i) på den datoen. 

v) For systematiske internaliserere, prisstillere og andre likviditetstilbydere: dersom ingen transaksjoner fant sted i løpet 

av de første to minuttene i de relevante tidsperiodene nevnt i punkt ii), prisen på den første transaksjonen som ble 

utført innenfor størrelsesgruppe 1 som fastsatt i artikkel 9, dersom det ble utført transaksjoner, etter hvert 

referansetidspunkt fastsatt i punkt ii) på den datoen. 

vi) Utførelsestidspunkt for hver transaksjon nevnt i punkt iv) og v). 

vii) Transaksjonens størrelse uttrykt i verdi for hver utførte transaksjon nevnt i punkt iv) og v). 

viii) Handelssystem og handelsform som ble benyttet ved utførelsen av transaksjonene nevnt i punkt iv) og v). 

ix) Handelsplattformen som transaksjonene nevnt i punkt iv) og v) ble utført på. 

x) Beste kjøps- og salgspris eller passende referansepris på utførelsestidspunktet for hver utførte transaksjon nevnt i 

punkt iv) og v). 

Intradagopplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 3 i vedlegget.  
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b) Daglige opplysninger: 

i) Enkel gjennomsnittlig og volumveid gjennomsnittlig transaksjonspris dersom mer enn én transaksjon fant sted. 

ii) Høyeste utførelsespris dersom mer enn to transaksjoner fant sted. 

iii) Laveste utførelsespris dersom mer enn to transaksjoner fant sted. 

Daglige opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 4 i vedlegget. 

Artikkel 5 

Kostnader 

Handelsplasser og systematiske internaliserere skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som 

er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om kostnader som 

handelsplassen pålegger sine medlemmer eller brukere i samsvar med tredje ledd i denne artikkel. 

Utførelsesplasser skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt 

handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om kostnader som utførelses-

plassen pålegger sine medlemmer og brukere i samsvar med tredje ledd i denne artikkel. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 5 i vedlegget: 

a) En beskrivelse av art og nivå når det gjelder alle kostnadselementer som utførelsesplassen anvender, før eventuelle rabatter 

eller prisavslag, og opplysninger om hvordan disse kostnadene varierer avhengig av hvilke brukere eller finansielle 

instrumenter som berøres, samt de beløpene som de varierer med. I kostnadselementene skal følgende inngå: 

i) Gebyrer for utførelse. 

ii) Gebyrer for inngivelse, endring eller annullering av ordrer eller tilbaketrekking av pristilbud. 

iii) Gebyrer for tilgang til markedsdata og bruk av terminaler. 

iv) Gebyrer for clearing- og oppgjørsvirksomhet og andre gebyrer til tredjeparter som er involvert i utførelsen av ordren. 

b) En beskrivelse av art og nivå når det gjelder eventuelle rabatter, prisavslag eller andre betalinger som tilbys brukerne av 

utførelsesplassen, herunder opplysninger om hvordan disse rabattene, prisavslagene eller andre betalingene varierer 

avhengig av hvilke brukere eller finansielle instrumenter som berøres, samt de beløpene som de varierer med. 

c) En beskrivelse av art og beløp når det gjelder ikke-monetære ytelser som tilbys brukerne av utførelsesplassen, herunder 

opplysninger om hvordan disse ikke-monetære ytelsene varierer avhengig av hvilke brukere eller finansielle instrumenter 

som berøres, samt den verdien de varierer med. 

d) En beskrivelse av art og nivå når det gjelder eventuelle skat ter eller avgifter som faktureres til eller pådras av 

utførelsesplassen på vegne av dens medlemmer eller brukere. 

e) En lenke til utførelsesplassens nettsted eller til en annen kilde der det finnes flere opplysninger om kostnader. 

f) Den samlede verdien av alle rabatter, prisavslag, ikke-monetære ytelser eller andre betalinger som angitt i bokstav b) og c), 

uttrykt som en prosentdel av den samlede handlede verdien i rapporteringsperioden. 

g) Den samlede verdien av alle kostnader som fastsatt i bokstav a), bortsett fra den samlede verdien av rabatter og prisavslag, 

ikke-monetære ytelser eller andre betalinger som angitt i bokstav b) og c), uttrykt som en prosentdel av den samlede 

handlede verdien i rapporteringsperioden. 

Artikkel 6 

Sannsynlighet for utførelse 

Handelsplasser og systematiske internaliserere skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som 

er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om sannsynligheten 

for utførelse for hver handelsdag i samsvar med tredje ledd i denne artikkel.  
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Utførelsesplasser skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt 

handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om sannsynligheten for utførelse 

for hver handelsdag i samsvar med tredje ledd i denne artikkel. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 6 i vedlegget: 

a) Antall ordrer eller prisforespørsler som ble mottatt. 

b) Antall og verdi av utførte transaksjoner dersom det var mer enn én. 

c) Antall mottatte ordrer eller prisforespørsler som ble annullert eller trukket tilbake, med unntak av passive ordrer med 

instrukser om utløp eller annullering ved dagens slutt. 

d) Antall mottatte ordrer eller prisforespørsler som ble endret på den datoen. 

e) Median transaksjonsstørrelse på den datoen dersom det var mer enn én transaksjon. 

f) Median størrelse på alle ordrer eller prisforespørsler på den datoen dersom det ble mottatt mer enn én ordre eller 

prisforespørsel. 

g) Antall utpekte prisstillere. 

Artikkel 7 

Tilleggsopplysninger for utførelsesplasser med ordreboksystemer basert på løpende auksjoner og løpende 

pristilbudsbaserte systemer 

1. Handelsplasser og systematiske internaliserere som benytter et ordreboksystem basert på løpende auksjoner, et løpende 

pristilbudsbasert handelssystem eller en annen type handelssystem som opplysningene er tilgjengelige for, skal for hvert 

markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning 

(EU) nr. 600/2014, offentliggjøre tilleggsopplysninger på referansetidspunktene angitt i punkt i) og ii) i artikkel 4 bokstav a) for 

hver handelsdag i samsvar med tredje ledd i dette nummer. 

Utførelsesplasser som benytter et ordreboksystem basert på løpende auksjoner, et løpende pristilbudsbasert handelssystem eller 

en annen type handelssystem som opplysningene er tilgjengelige for, skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert 

finansielt instrument som ikke er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre 

tilleggsopplysninger på referansetidspunktene angitt i punkt i) og ii) i artikkel 4 bokstav a) for hver handelsdag i samsvar med 

tredje ledd i dette nummer. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 7 i vedlegget: 

i) Beste kjøps- og salgspris og tilknyttede volumer. 

 ii) Ordredybde for tre pristrinn. 

2. Handelsplasser og systematiske internaliserere som benytter et ordreboksystem basert på løpende auksjoner, et løpende 

pristilbudsbasert handelssystem eller en annen type handelssystem som opplysningene er tilgjengelige for, skal for hvert 

markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning 

(EU) nr. 600/2014, offentliggjøre tilleggsopplysninger for hver handelsdag i samsvar med tredje ledd i dette nummer. 

Utførelsesplasser som benytter et ordreboksystem basert på løpende auksjoner, et løpende pristilbudsbasert handelssystem eller 

en annen type handelssystem som opplysningene er tilgjengelige for, skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert 

finansielt instrument som ikke er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre 

tilleggsopplysninger for hver handelsdag i samsvar med tredje ledd i dette nummer. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 8 i vedlegget: 

a) Gjennomsnittlig effektiv differanse. 

b) Gjennomsnittlig volum ved beste kjøps- og salgspris. 

c) Gjennomsnittlig differanse ved beste kjøps- og salgspris. 

d) Antall annulleringer ved beste kjøps- og salgspris. 

e) Antall endringer ved beste kjøps- og salgspris. 

f) Gjennomsnittlig ordredybde for tre pristrinn.  
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g) Middeltid og mediantid som har gått fra en utførelsesplass mottok en aggressiv ordre eller godkjente et pristilbud til den 

etterfølgende fullstendige eller delvise utførelsen. 

h) Gjennomsnittlig utførelseshastighet for uendrede passive ordrer ved beste kjøps- og salgspris. 

i) Antall ordrer for fullstendig umiddelbar utførelse eller annullering som har mislykkes. 

j) Antall ordrer for umiddelbar utførelse eller annullering som ikke ble utført. 

k) Antall og verdi av transaksjoner utført på handelsplassen som er av stort omfang i henhold til artikkel 4 eller 9 i forordning 

(EU) nr. 600/2014. 

l) Antall og verdi av transaksjoner utført på handelsplassen i henhold til artikkel 4 eller 9 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

men med unntak av ordrer som holdes i et ordrehåndteringssystem på handelsplassen, og som ikke inngår i bokstav k). 

m) Antall og gjennomsnittlig varighet av handelsavbrudd som følge av volatilitetsauksjon eller automatisk handelsstopp 

innenfor handelsplassens normale handelsperiode. 

n) Art, antall og gjennomsnittlig varighet av eventuelle suspensjoner av handelen som fant sted som følge av en beslutning 

truffet av handelsplassen innenfor dens normale handelsperiode, ut over eventuelle suspensjoner som er rapportert i 

henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav v). 

3. Handelsplasser og systematiske internaliserere som helt eller delvis benytter et løpende pristilbudsbasert handelssystem, 

skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i 

forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre tilleggsopplysninger i samsvar med tredje ledd i dette nummer. 

Utførelsesplasser som helt eller delvis benytter et løpende pristilbudsbasert handelssystem, skal for hvert markedssegment de 

driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU)  

nr. 600/2014, offentliggjøre tilleggsopplysninger i samsvar med tredje ledd i dette nummer. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 8 i vedlegget: 

a) Antall og gjennomsnittlig varighet i plassens vanlige åpningstid av perioder på over 15 minutter der det ikke kom inn noe 

kjøps- eller salgstilbud, for hver handelsdag. 

b) Gjennomsnittlig forekomst av pristilbud i prosent av plassens vanlige åpningstid på denne datoen. 

Artikkel 8 

Tilleggsopplysninger fra utførelsesplasser med prisforespørselssystemer 

Handelsplasser og systematiske internaliserere som benytter et  prisforespørselssystem eller en annen type handelssystem som 

opplysningene er tilgjengelige for, skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som er underlagt 

handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre tilleggsopplysninger for hver handelsdag i 

samsvar med tredje ledd i denne artikkel. 

Utførelsesplasser som benytter et prisforespørselssystem eller en annen type handelssystem som opplysningene er tilgjengelige 

for, skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt handelsplikten i artikkel 

23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre tilleggsopplysninger for hver handelsdag i samsvar med tredje ledd i 

denne artikkel. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 9 i vedlegget: 

a) Middeltid og mediantid som har gått fra mottatt aksept av et pristilbud til utførelsen, for alle transaksjoner i dette finans ielle 

instrumentet. 

b) Middeltid og mediantid som har gått fra levering av en prisforespørsel til leveringen av et motsvarende pristilbud, for alle 

pristilbud i dette finansielle instrumentet.  
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Artikkel 9 

Fastsettelse av rapporteringsgrupper 

Utførelsesplasser skal rapportere de utførte transaksjonene nevnt i artikkel 4 for følgende grupper: 

a) For alle andre finansielle instrumenter enn pengemarkedsinstrumenter: 

i) Gruppe 1: større enn 0 euro og mindre enn eller lik standard markedsstørrelse eller den størrelsen som er spesifikk for 

det finansielle instrumentet. 

ii) Gruppe 2: større enn standard markedsstørrelse eller den størrelsen som er spesifikk for det finansielle instrumentet, og 

mindre enn eller lik av stort omfang. 

iii) Gruppe 3: større enn av stort omfang. 

b) For illikvide aksjer, børshandlede fond eller sertifikater: 

i) Gruppe 1: større enn 0 euro og mindre enn eller lik minste tilgjengelige standard markedsstørrelse for denne typen 

instrument. 

ii) Gruppe 2: større enn minste tilgjengelige standard markedsstørrelse for denne typen instrument og mindre enn eller lik 

av stort omfang. 

iii) Gruppe 3: større enn av stort omfang. 

c) For pengemarkedsinstrumenter: 

i) Gruppe 1: større enn 0 euro og mindre enn eller lik 10 millioner euro. 

ii) Gruppe 2: større enn 10 millioner euro og mindre enn eller lik 50 millioner euro. 

iii) Gruppe 3: større enn 50 millioner euro. 

Artikkel 10 

Formatet for offentliggjøring 

Utførelsesplasser skal for hver handelsdag offentliggjøre opplysninger i samsvar med malene i vedlegget i et maskinleselig 

elektronisk format som er tilgjengelig for offentligheten for nedlasting. 

Artikkel 11 

Hyppighet av opplysningene som skal offentliggjøres 

Utførelsesplasser skal offentliggjøre opplysningene kvartalsvis og senest tre måneder etter utgangen av hvert kvartal, som 

følger: 

a) Senest 30. juni, opplysninger om tidsrommet 1. januar til 31. mars. 

b) Senest 30. september, opplysninger om tidsrommet 1. april til 30. juni. 

c) Senest 31. desember, opplysninger om tidsrommet 1. juli til 30. september. 

d) Senest 31. mars, opplysninger om tidsrommet 1. oktober til 31. desember. 

Artikkel 12 

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 3. januar 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 162–165.] 


