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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/576 

av 8. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder for verdipapirforetaks årlige offentliggjøring av opplysninger om  

utførelsesplassers identitet og om kvaliteten på ordreutførelsen(*) 

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 b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er avgjørende at offentligheten og investorer kan vurdere kvaliteten på et verdipapirforetaks utførelsespraksis og 

identifisere de fem viktigste utførelsesplassene, målt i handelsvolum, der verdipapirforetakene har utført kundeordrer i 

det foregående året. For å kunne foreta meningsfulle sammenligninger og analysere valget av de fem viktigste 

utførelsesplassene, er det nødvendig at verdipapirforetakene offentliggjør opplysninger særskilt for hver klasse av 

finansielle instrumenter. For fullt ut å kunne vurdere ordreflyten av kundeordrer til utførelsesplassene bør investorer og 

offentligheten klart kunne avgjøre om verdipapirforetaket selv var en av de fem viktigste utførelsesplassene for hver 

klasse av finansielle instrumenter. 

2) For fullt ut å kunne vurdere kvaliteten på ordreutførelsen som oppnås på de utførelsesplassene som verdipapirforetak har 

brukt til å utføre kundeordrer, herunder utførelsesplasser i tredjestater, er det hensiktsmessig at verdipapirforetakene 

offentliggjør opplysninger som kreves i henhold til denne forordning med hensyn til utførelsesplasser, prisstillere eller 

andre likviditetstilbydere eller til andre foretak i en tredjestat som utfører en tilsvarende funksjon som noen av de 

forannevnte. 

3) For å kunne levere nøyaktige og sammenlignbare opplysninger er det nødvendig å fastsette klasser av finansielle 

instrumenter på grunnlag av kjennetegn som er relevante for offentliggjøringen. En klasse av finansielle instrumenter 

bør være smal nok til å vise forskjeller i ordreutførelsesatferden mellom klasser, men samtidig bred nok til å sikre at 

verdipapirforetakenes rapporteringsplikt er forholdsmessig. På grunn av omfanget av egenkapitalklassen av finansielle 

instrumenter er det hensiktsmessig å dele den i underklasser på grunnlag av likviditet. Ettersom likviditeten er en 

avgjørende faktor som virker inn på utførelsesatferden, og ettersom utførelsesplasser ofte konkurrerer om å tiltrekke seg 

strømmen av de mest handlede aksjene, er det hensiktsmessig at egenkapitalinstrumenter klassifiseres etter sin likviditet, 

som fastsatt i ordningen med minste kursendringer («tick size regime») omhandlet i direktiv 2014/65/EU. 

4) Når verdipapirforetak offentliggjør identiteten til de fem viktigste utførelsesplassene der de utfører kundeordrer, er det 

hensiktsmessig at de offentliggjør opplysninger om utførelsesvolum og antall utførte ordrer på hver utførelsesplass, slik 

at investorer kan danne seg en oppfatning om strømmen av kundeordrer fra foretaket til utførelsesplassen. Dersom et 

verdipapirforetak i en eller flere klasser av finansielle instrumenter bare utfører et svært lite antall ordrer, vil 

opplysninger om de fem viktigste utførelsesplassene verken være meningsfulle eller representative for ordreutførelses -

ordninger. Det er derfor hensiktsmessig å kreve at verdipapirforetak tydelig angir klasser av finansielle instrumenter der 

de utfører et svært lite antall ordrer. 

5) For å hindre mulige markedssensitive offentliggjøringer av handelsvolumet som gjennomføres av verdipapirforetaket, 

bør utførelsesvolumet og antall utførte ordrer uttrykkes i prosent av verdipapirforetakets samlede utførelsesvolum og det 

samlede antallet utførte ordrer i denne klassen av finansielle instrumenter, istedenfor som absolutte verdier.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 166, 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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6) Det er hensiktsmessig å kreve at verdipapirforetak offentliggjør opplysninger som er relevante for deres ordreutførel-

sesatferd. For å sikre at verdipapirforetak ikke holdes ansvarlige for ordreutførelsesbeslutninger som de ikke har ansvar 

for, er det hensiktsmessig at verdipapirforetak opplyser om prosentandelen av ordrene som utføres på hver av de fem 

viktigste utførelsesplassene, der valget av utførelsesplass er angitt av kunden. 

7) Det er flere faktorer som kan påvirke verdipapirforetakenes ordreutførelsesatferd, for eksempel nære forbindelser 

mellom verdipapirforetakene og utførelsesplassene. Med tanke på hvor viktig disse faktorene kan være, er det 

hensiktsmessig å kreve en analyse av slike faktorer ved vurderingen av den kvaliteten på utførelsen som er oppnådd på 

alle utførelsesplassene. 

8) De ulike ordretypene kan være en viktig faktor for å forklare hvordan og hvorfor verdipapirforetak utfører ordrer på en 

bestemt utførelsesplass. De kan også påvirke hvordan et verdipapirforetak fastsetter sine utførelsesstrategier, herunder 

hvordan smarte ordrerutere programmeres for å oppfylle de særlige målene for disse ordrene. Det  er derfor 

hensiktsmessig at det klart skjelnes mellom de ulike kategoriene av ordretyper i rapporten. 

9) For at brukerne skal kunne analysere opplysninger på riktig måte, er det viktig at de er i stand til å skille mellom 

utførelsesplasser som brukes til ordrer fra profesjonelle kunder, og utførelsesplasser som brukes til ordrer fra ikke-

profesjonelle kunder, gitt de store forskjellene med hensyn til hvor verdipapirforetak oppnår best mulige resultater for 

ikke-profesjonelle kunder sammenlignet med for profesjonelle kunder, ettersom verdipapirforetak hovedsakelig må 

vurdere faktorene pris og kostnader når de utfører ordrer fra ikke-profesjonelle kunder. Det er derfor hensiktsmessig at 

opplysninger om de fem viktigste utførelsesplassene gis separat for henholdsvis ikke-profesjonelle og profesjonelle 

kunder, noe som muliggjør en kvalitativ vurdering av ordreflyten til slike utførelsesplasser. 

10) For å oppfylle den rettslige forpliktelsen til å sikre beste utførelse, vil verdipapirforetak når de anvender kriteriene for 

beste utførelse for profesjonelle kunder, normalt ikke bruke de samme utførelsesplassene for verdipapirfinansie-

ringstransaksjoner og for andre transaksjoner. Dette skyldes at verdipapirfinansieringstransaksjoner brukes som en 

finansieringskilde på det vilkåret at låntaker tilbakeleverer tilsvarende verdipapirer på et framtidig tidspunkt, og 

vilkårene for verdipapirfinansieringstransaksjonene defineres vanligvis bilateralt mellom motpartene før utførelsen. 

Derfor er utvalget av utførelsesplasser for verdipapirfinansieringstransaksjoner mer begrenset enn for andre transak-

sjoner, ettersom det er avhengig av de særlige vilkårene som er definert på forhånd mellom motpartene, og av om det 

finnes en spesifikk etterspørsel etter de berørte finansielle instrumentene på disse utførselsplassene. Det er derfor 

hensiktsmessig at verdipapirforetak offentliggjør i en separat rapport en oversikt over de fem viktigste utførelses -

plassene, målt i handelsvolum, der de har utført verdipapirfinansieringstransaksjoner, slik at det kan gjøres en kvalitativ 

vurdering av ordreflyten til slike utførelsesplasser. På grunn av særtrekkene ved verdipapirfinansieringstransaksjoner, og 

ettersom deres størrelse sannsynligvis vil fordreie det mer representative utvalget av kundetransaksjoner (dvs. de som 

ikke omfatter verdipapirfinansieringstransaksjoner), er det dessuten nødvendig å utelukke dem fra tabellene over de fem 

viktigste utførelsesplassene der verdipapirforetak utfører andre kundeordrer. 

11) Det er hensiktsmessig at verdipapirforetak offentliggjør en vurdering av kvaliteten på ordreutførelsen som er oppnådd 

på alle handelsplasser som foretaket benytter. Disse opplysningene vil gi et klart bilde av utførelsesstrategier 

og -verktøy som brukes til å vurdere kvaliteten på ordreutførelsen som er oppnådd på disse utførelsesplassene. Disse 

opplysningene vil også gjøre det mulig for investorene å vurdere effektiviteten av overvåkingen som verdipapir-

foretakene gjennomfører med hensyn til disse utførelsesplassene. 

12) Ved spesifikt å vurdere kvaliteten på ordreutførelsen som er oppnådd på alle utførelsesplasser med hensyn til 

kostnadene, er det hensiktsmessig at et investeringsforetak også utfører en analyse av ordningene det har med disse 

utførelsesplassene om utførte eller mottatte betalinger og prisavslag, rabatter eller naturalytelser som er mottatt. En slik 

vurdering bør også gjøre det mulig for offentligheten å vurdere hvordan slike ordninger påvirker investorenes kostnader, 

og hvordan de overholder artikkel 27 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. 

13) Det er også hensiktsmessig å fastsette omfanget av en slik offentliggjøring og dens viktigste trekk, herunder hvordan 

verdipapirforetak bruker data om kvaliteten på ordreutførelsen som er tilgjengelige fra utførelsesplasser i henhold til 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/575(1).  

  

(1) 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 (EUT L 87 av 31.03.2017, s. 152). 
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14) Opplysninger om utførelsesplassers identitet og om kvaliteten på utførelsen bør offentliggjøres årlig og vise til 

ordreutførelsesatferden for hver klasse av finansielle instrumenter for å fange opp relevante endringer i løpet av 

foregående kalenderår. 

15) Verdipapirforetak bør ikke hindres i å innføre ytterligere og mer detaljert rapportering, forutsatt at tilleggsrapporten 

supplerer og ikke erstatter det som kreves i henhold til denne forordning. 

16) 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. 

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

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter regler for innholdet i og formatet på opplysninger som årlig skal offentliggjøres av verdipapir-

foretak om kundeordrer som utføres på handelsplasser, systematiske internaliserere, prisstillere eller andre likviditetstilbydere 

eller om foretak i en tredjestat som utfører en tilsvarende funksjon som noen av de forannevnte. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

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

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

c) «rettet ordre» en ordre der en bestemt utførelsesplass er angitt av kunden før utførelsen av ordren. 

Artikkel 3 

Opplysninger om de fem viktigste utførelsesplassene og oppnådd kvalitet på ordreutførelsen 

1. Verdipapirforetak skal offentliggjøre de fem viktigste utførelsesplassene, målt i handelsvolum, for alle utførte kundeordrer 

per klasse av finansielle instrumenter som er omhandlet i vedlegg I. Opplysninger om ikke-profesjonelle kunder skal 

offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 1 i vedlegg II, og opplysninger om profesjonelle kunder skal offentliggjøres i 

det formatet som er angitt i tabell 2 i vedlegg II. Offentliggjøringen omfatter ikke ordrer i verdipapirfinansieringstransaksjoner 

og skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Klassen av finansielle instrumenter.  

  

(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 opphev ing av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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b) Utførelsesplassen navn og identifikator. 

c) Volumet av kundeordrer utført på nevnte utførelsesplass, uttrykt i prosent av samlet utførelsesvolum. 

d) Antall kundeordrer utført på nevnte utførelsesplass, uttrykt i prosent av samlet antall utførte ordrer. 

e) Prosentdelen av utførte ordrer omhandlet i bokstav d) som var henholdsvis passive og aggressive ordrer. 

f) Prosentdelen av ordrer omhandlet i bokstav d) som var rettede ordrer. 

g) Angivelse av om verdipapirforetaket i gjennomsnitt har utført mindre enn én handel per handelsdag i foregående år i den 

klassen av finansielle instrumenter. 

2. Verdipapirforetak skal offentliggjøre de fem viktigste utførelsesplassene, målt i handelsvolum, for alle utførte kundeordrer 

i verdipapirfinansieringstransaksjoner per klasse av finansielle instrumenter som er omhandlet i vedlegg I, i det formatet som er 

angitt i tabell 3 i vedlegg II. Offentliggjøringen skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Volumet av kundeordrer utført på nevnte utførelsesplass, uttrykt i prosent av samlet utførelsesvolum. 

b) Antall kundeordrer utført på nevnte utførelsesplass, uttrykt i prosent av samlet antall utførte ordrer. 

c) Angivelse av om verdipapirforetaket i gjennomsnitt har utført mindre enn én handel per handelsdag i foregående år i den 

klassen av finansielle instrumenter. 

3. Verdipapirforetak skal for hver klasse av finansielle instrumenter offentliggjøre et sammendrag av analysen av og 

konklusjonene fra sin detaljerte overvåking av kvaliteten på ordreutførelsen som er oppnådd på de utførelsesplassene der de har 

utført alle kundeordrer i det foregående året. Opplysningene skal omfatte 

a) en redegjørelse om den relative betydningen foretaket har gitt utførelsesfaktorene pris, kostnader, hastighet, sannsynlighet 

for utførelse eller andre overveielser, herunder kvalitative faktorer ved vurderingen av kvaliteten på utførelsen, 

b) en beskrivelse av eventuelle nære forbindelser, interessekonflikter og felles eierskap med hensyn til utførelsesplasser som 

brukes til å utføre ordrer, 

c) en beskrivelse av eventuelle særordninger med utførelsesplasser om utførte eller mottatte betalinger, prisavslag, rabatter 

eller naturalytelser som er mottatt, 

d) en redegjørelse om de faktorene som førte til en endring på listen over utførelsesplasser i foretakets retningslinjer for 

ordreutførelse, dersom en slik endring er blitt gjennomført, 

e) en redegjørelse om hvordan ordreutførelsen varierer avhengig av kundekategorier, når foretaket behandler kundekategori-

ene ulikt, og når dette kan påvirke ordreutførelsesordninger, 

f) en redegjørelse om hvorvidt andre kriterier er gitt forrang for pris og kostnad når kundeordrer utføres for ikke-profesjonelle 

kunder, og hvordan disse andre kriteriene var avgjørende for å oppnå best mulig resultat med hensyn til samlet vederlag for 

kunden, 

g) en redegjørelse om hvordan verdipapirforetaket har benyttet data eller verktøy knyttet til kvaliteten på utførelsen, herunder 

data som er offentliggjort i henhold til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/575, 

h) dersom det er relevant, en redegjørelse om hvordan verdipapirforetaket har benyttet opplysninger fra en leverandør av et 

konsolidert offentliggjøringssystem etablert i henhold til artikkel 65 i direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 4 

Format 

Verdipapirforetak skal offentliggjøre opplysningene som kreves i henhold til artikkel 3 nr. 1 og artikkel 3 nr. 2, på sitt nettsted i 

et maskinleselig elektronisk format som er tilgjengelig for offentligheten for nedlasting, ved å fylle ut malene angitt i vedlegg 

II, og opplysningene som kreves i henhold til artikkel 3 nr. 3, skal offentliggjøres på deres nettsted i et elektronisk format som 

er tilgjengelig for offentligheten for nedlasting. 
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Artikkel 5 

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. 

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. 171-173.] 


