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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/577 

av 13. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for volumbegrensningsordningen og 

framlegging av opplysninger for å sikre gjennomsiktighet samt andre beregninger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 5 nr. 9 og artikkel 22 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 600/2014 krever at vedkommende myndigheter og den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) skal gjøre et betydelig antall beregninger for å justere anvendelsen av ordningen for 

gjennomsiktighet før og etter handel og handelsplikten for derivater, samt fastslå om et verdipapirforetak er en 

systematisk internaliserer. 

2) For å gjøre de nødvendige beregningene skal både vedkommende myndigheter og ESMA kunne innhente pålitelige 

opplysninger av høy kvalitet for hver eiendelsklasse som forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse på. Det er derfor 

nødvendig å forbedre tilgangen til og kvaliteten på de opplysningene som er tilgjengelige for vedkommende 

myndigheter og ESMA i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2) og forordning (EU)  

nr. 600/2014, slik at klassifiseringen av finansielle instrumenter, herunder tersklene for gjennomsiktighet før og etter 

handel og om nødvendig nye justeringer av disse tersklene, kan beregnes på et bedre opplyst grunnlag etter at ordningen 

har vært anvendt i et visst tidsrom. 

3) Det bør fastsettes bestemmelser som generelt presiserer fellestrekk ved innholdet i og formatet på de opplysningene som 

handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal 

framlegge med henblikk på gjennomsiktighet og andre beregninger. Disse bestemmelsene bør leses sammen med 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587(3), (EU) 2017/583(4), (EU) 2017/567(5), (EU) 2017/565(6) og (EU) 

2016/2020(7), som beskriver hvilke metoder og opplysninger som er nødvendige for å gjøre relevante beregninger og 

spesifisere innholdet i og omfanget av de opplysningene som er nødvendige for å utføre gjennomsiktighets

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 174, 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. 84. 

(2) 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 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og 

verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrument er og for 

plikten til å utføre transaksjoner med visse aksjer på en handelsplass eller gjennom en systematisk internaliserer (EUT L 87 av 31.3.2017,  

s. 387). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsp lasser og 

verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater (EUT L 87 av 31.3.2017,  

s. 229). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/567 av 18. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

med hensyn til definisjoner, gjennomsiktighet, porteføljekomprimering og tilsynstiltak med hensyn til produktintervensjon og posisjoner 

(EUT L 87 av 31.3.2017, s. 90). 

(6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT  

L 87 av 31.3.2017, s. 1). 

(7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2020 av 26. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kriterier for å fastsette om derivater omfattet av 

clearingplikten bør omfattes av handelsplikten (EUT L 313 av 19.11.2016, s. 2).  
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beregningene. Derfor bør innhold, format og kvalitet med hensyn til de opplysningene som framlegges i forbindelse 

med handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer, 

være i samsvar med gjeldende metode fastsatt i de relevante gjennomføringsrettsaktene til direktiv 2014/65/EU og 

forordning (EU) nr. 600/2014, når slike beregninger gjøres. 

4) Med unntak av eventuelle ad hoc-anmodninger om opplysninger og beregninger som skal gjøres med tanke på 

volumbegrensningsordningen, bør handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte 

offentliggjøringssystemer framlegge rapporter daglig. Med tanke på det store omfanget av finansielle instrumenter som 

er omfattet, og den store mengden av opplysninger som skal behandles, bidrar daglig rapportering til at vedkommende 

myndigheter kan behandle overkommelige datafiler mer nøyaktig, og sikrer at opplysningene blir sendt inn på en 

effektiv måte og til rett tid, og at de kan kvalitetssikres og behandles. Daglig innsamling av opplysninger gjør det også 

enklere for handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjørings-

systemer å oppfylle kravet om innsending av opplysninger ved at de slipper å beregne antall handelsdager i de tilfellene 

der det kvantitative likviditetskriteriet får anvendelse, og aggregere opplysninger for det samme finansielle instrumentet 

på tvers av forskjellige forfallstidskategorier i de tilfellene der det skal tas høyde for tid til forfall. Ved å sentralisere 

denne beregningen sikres også en konsekvent bruk av kriteriene på tvers av finansielle instrumenter og handelsplasser. 

5) Handelsplasser bør lagre opplysninger som er fullstendige, og som gjør det mulig for vedkommende myndigheter og 

ESMA å gjøre nøyaktige beregninger. De opplysningene som er nødvendige, finnes vanligvis i etterhandelsrapportene, 

men i visse tilfeller kan det kreves flere opplysninger for å gjøre beregningene enn de som finnes i disse rapportene. Det 

dreier seg for eksempel om opplysninger om transaksjoner som er utført på grunnlag av ordrer som er omfattet av 

unntaket for ordrer som er av stort omfang. Disse opplysningene bør ikke inngå i handelsrapporter ettersom de vil kunne 

medvirke til at slike transaksjoner utsettes for en negativ innvirkning på markedet. Ettersom disse opplysningene kan 

være nødvendige for at vedkommende myndigheter skal kunne gjøre nøyaktige beregninger, bør de lagres på en 

hensiktsmessig måte av handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte 

offentliggjøringssystemer og oversendes til vedkommende myndigheter og ESMA når det er nødvendig. Handelsplasser 

bør sikre at de formidler de opplysningene som skal gis til vedkommende myndigheter og ESMA, på en hensiktsmessig 

måte. Transaksjoner som utføres på grunnlag av ordrer som er av stort omfang, bør være behørig identifisert i deres 

rapporter til leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer. 

6) Opplysninger bør samles inn fra flere ulike kilder ettersom én enkelt kilde kanskje ikke alltid har et fullstendig sett med 

opplysninger for en eiendelsklasse eller selv et bestemt instrument. For at vedkommende myndigheter og ESMA skal 

kunne innhente og konsolidere opplysninger av høy kvalitet fra ulike kilder, bør handelsplasser, godkjente offentliggjø-

ringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer om mulig bruke forhåndsdefinerte 

spesifikasjoner med hensyn til innhold og format for å gjøre datainnsamlingen enklere og mer kostnadseffektiv. 

7) Med tanke på de følsomme beregningene som skal gjøres, og de eventuelle forretningsmessige konsekvensene for 

handelsplasser, utstedere og andre markedsdeltakere i forbindelse med offentliggjøring av uriktige opplysninger som, 

når det gjelder volumbegrensningsordningen, ville kunne føre til at bruken av unntakene ble suspendert for en bestemt 

handelsplass eller i hele Unionen for et bestemt finansielt instrument, er det viktig å klargjøre formatet på opplysningene 

som skal framlegges for vedkommende myndigheter og ESMA, for å innføre effektive kommunikasjonskanaler med 

handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer og sikre at de nødvendige opplysningene 

offentliggjøres til rett tid og er korrekte. 

8) Når det gjelder finansielle instrumenter som er omfattet av volumbegrensningsordningen, krever forordning (EU)  

nr. 600/2014 at ESMA offentliggjør målinger av samlet handelsvolum i de foregående tolv månedene og av 

prosentandel handel som finner sted innenfor rammen av både unntaket for forhandlede transaksjoner og referanse-

kursunntaket i hele Unionen og på hver handelsplass i de foregående tolv månedene. Dersom finansielle instrumenter 

handles i mer enn én valuta, er det nødvendig å konvertere de volumene som handles i forskjellige valutaer, til én felles 

valuta, slik at disse volumene kan bestemmes og nødvendige beregninger gjøres. Derfor bør det om nødvendig angis 

hvilke metoder og vekslingskurser som skal brukes for å konvertere handelsvolumer. 

9) Med henblikk på volumbegrensningsordningen bør det kreves at handelsplasser skal rapportere volumene av den 

handelen som er gjennomført innenfor rammen av referansekursunntaket, og når det gjelder likvide instrumenter, 

unntaket for forhandlede transaksjoner. Ettersom unntakene får anvendelse på ordrer og ikke på transaksjoner, er det 

viktig å presisere at volumene som skal rapporteres, bør omfatte alle transaksjoner som er merket «RFPT» eller «NLIQ» 

med tanke på offentliggjøring av transaksjoner etter handel, og som angitt i delegert forordning (EU) 2017/587. Dersom 

en transaksjon ble utført på grunnlag av to ordrer som er omfattet av unntaket for ordrer som er av stort omfang, bør 

ikke denne transaksjonen medregnes i de volumene som er beregnet innenfor rammen av referansekursunntaket og 

unntaket for forhandlede transaksjoner. 

10) Med henblikk på volumbegrensningsordningen bør handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjørings-

systemer sikre at handelsplassen der transaksjonen ble utført, er identifisert i tilstrekkelig detaljert form 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1569 

 

 

slik at ESMA kan gjøre alle de beregningene som er nevnt i forordning (EU) nr. 600/2014. Særlig bør 

handelsplassidentifikatoren være unik for nevnte handelsplass og ikke deles med andre handelsplasser som drives av 

den samme markedsoperatøren. Handelsplassidentifikatorer bør gi ESMA mulighet til på en entydig måte å skille 

mellom alle handelsplasser som markedsoperatøren har fått en særskilt tillatelse for i henhold til direktiv 2014/65/EU. 

11) Med henblikk på volumbegrensningsordningen er det nødvendig å kreve at handelsplassene framlegger en første rapport 

samme dag som direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 trer i kraft, med handelsvolumer omfattet av 

referansekursunntaket og, når det gjelder likvide finansielle instrumenter, unntaket for forhandlede transaksjoner for det 

foregående kalenderåret. For å sikre en forholdsmessig anvendelse av dette kravet bør handelsplasser derfor basere sin 

rapport på justerte volumer av handel som er gjennomført innenfor rammen av tilsvarende unntak i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(1) og kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006(2). 

12) For å gi vedkommende myndigheter og ESMA nøyaktige opplysninger bør handelsplasser, godkjente 

offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer sikre at deres rapporter bare 

inkluderer samme transaksjon én gang («single-counted»). 

13) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de angir innholdet i, hyppigheten av og 

formatet på anmodningene om opplysninger, hvilken metode som skal brukes for å behandle disse opplysningene og 

andre spesifikasjoner i forbindelse med offentliggjøring av opplysninger for å sikre gjennomsiktighet i henhold til 

forordning (EU) nr. 600/2014. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som trer i kraft samtidig, og for å 

gjøre det lettere for berørte parter, særlig de som omfattes av forpliktelsene, å få oversikt er det ønskelig at disse 

bestemmelsene samles i én enkelt forordning. 

14) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at 

bestemmelsene i denne forordning og bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse fra samme 

dato. 

15) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

16) 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(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes detaljene for de anmodningene om opplysninger som vedkommende myndigheter skal 

sende, og detaljene for svaret på disse anmodningene som handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører 

av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal sende med henblikk på beregning og justering av ordningen for gjennomsiktighet  

før og etter handel og ordningen for handelsplikt, og særlig for å fastsette følgende faktorer: 

a) Hvorvidt det finnes et likvid marked for egenkapitalinstrumenter, egenkapitallignende instrumenter og andre finansielle 

instrumenter enn egenkapitalinstrumenter. 

b) Tersklene for unntakene fra kravene om gjennomsiktighet før handel for egenkapitalinstrumenter, egenkapitallignende 

instrumenter og andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med 

hensyn til dokumentasjonsplikt for verdipapirforetak, transaksjonsrapportering, markedsinnsyn, opptak av finansielle instrumenter til 

notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT L 241 av  2.9.2006, s. 1). 

(3) 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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c) Tersklene for utsettelse av gjennomsiktighet etter handel for egenkapitalinstrumenter, egenkapitallignende instrumenter og 

andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter. 

d) Når likviditeten til en klasse av finansielle instrumenter faller under en fastsatt terskel. 

e) Hvorvidt et verdipapirforetak er en systematisk internaliserer. 

f) Standard markedsstørrelse som gjelder for systematiske internaliserere som handler med egenkapitalinstrumenter og 

egenkapitallignende instrumenter, og den instrumentspesifikke størrelsen som får anvendelse på systematiske internaliserere 

som handler med andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter. 

g) For egenkapitalinstrumenter og egenkapitallignende instrumenter, samlet handelsvolum i de foregående tolv månedene og 

prosentandel handel som finner sted innenfor rammen av både unntaket for forhandlede transaksjoner og referanse-

kursunntaket i hele Unionen, og på hver handelsplass i de foregående tolv månedene. 

h) Hvorvidt derivater er tilstrekkelig likvide for å gjennomføre handelsplikten for derivater. 

Artikkel 2 

Innholdet i anmodningene om opplysninger og opplysninger som skal rapporteres 

1. For beregninger som skal gjøres på fastsatte datoer eller med forhåndsdefinert hyppighet, skal handelsplasser, godkjente 

offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer framlegge for sine vedkommende 

myndigheter alle de opplysningene som kreves for å gjøre beregningene fastsatt i følgende forordninger: 

a) Delegert forordning (EU) 2017/587. 

b) Delegert forordning (EU) 2017/583. 

c) Delegert forordning (EU) 2017/567. 

d) Delegert forordning (EU) 2017/565. 

2. Vedkommende myndigheter kan om nødvendig anmode om tilleggsopplysninger for å overvåke og justere tersklene og 

parametrene som er nevnt i bokstav a)–f) og h) i artikkel 1, fra handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og 

leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer. 

3. Vedkommende myndigheter kan anmode om alle opplysninger som ESMA har plikt til å ta hensyn til i samsvar med 

delegert forordning (EU) 2016/2020 for andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, herunder opplysninger om 

følgende: 

a) Den gjennomsnittlige transaksjonshyppigheten. 

b) Den gjennomsnittlige størrelsen på og fordelingen av transaksjoner. 

c) Antall og type markedsdeltakere. 

d) Den gjennomsnittlige størrelsen på kjøpskurs-salgskurs-differanser. 

Artikkel 3 

Hyppigheten av anmodninger om opplysninger og svarfrister for handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger 

og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer 

1. Handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal hver 

dag framlegge de opplysningene som er nevnt i artikkel 2 nr. 1. 

2. Handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal 

framlegge opplysningene som svar på en ad hoc-anmodning som nevnt i artikkel 2 nr. 2 innen fire uker etter å ha mottatt nevnte 

anmodning, med mindre særlige omstendigheter krever et svar innen en kortere frist som angitt i anmodningen. 

3. Som unntak fra nr. 1 og 2 skal handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer framlegge 

opplysninger som skal brukes i forbindelse med volumbegrensningsordningen, som fastsatt i nr. 6–9 i artikkel 6.  
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Artikkel 4 

Formatet på anmodninger om opplysninger 

Handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal framlegge 

opplysningene nevnt i artikkel 2 i et felles XML-format og, dersom slike foreligger, i samsvar med eventuelle andre 

spesifikasjoner med hensyn til innhold og format som er fastsatt for å fremme en effektiv og automatisert prosess for levering 

av opplysninger, samt konsolidering med tilsvarende opplysninger fra andre kilder. 

Artikkel 5 

Type opplysninger som skal lagres, og minstetiden for lagring av opplysninger for handelsplasser, godkjente 

offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer 

1. Handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal lagre 

alle opplysninger som kreves for å beregne, overvåke eller justere tersklene og parametrene fastsatt i artikkel 2, uavhengig av 

om disse opplysningene er offentliggjort eller ikke. 

2. Handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal lagre 

de opplysningene som er nevnt i nr. 1, i minst tre år. 

Artikkel 6 

Rapporteringskrav for handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer i forbindelse med 

volumbegrensningsordningen 

1. For hvert finansielt instrument som er omfattet av gjennomsiktighetskravene i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

skal handelsplassene framlegge følgende opplysninger for vedkommende myndighet: 

a) Samlet handelsvolum for det finansielle instrumentet på nevnte handelsplass. 

b) Samlet handelsvolum for det finansielle instrumentet på nevnte handelsplass innenfor rammen av unntakene i artikkel 4  

nr. 1 bokstav a) eller artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i) i forordning (EU) nr. 600/2014, der samlet handelsvolum rapporteres 

separat for hvert unntak. 

2. For hvert finansielt instrument som er omfattet av gjennomsiktighetskravene i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

og på anmodning fra vedkommende myndighet, skal leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer framlegge 

følgende opplysninger for vedkommende myndighet: 

a) Samlet handelsvolum i det finansielle instrumentet på alle handelsplasser i Unionen, der samlede handelsvolumer 

rapporteres separat for hver handelsplass. 

b) Samlet handelsvolum på alle handelsplasser i Unionen innenfor rammen av unntakene i henholdsvis artikkel 4 nr. 1 bokstav 

a) eller artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i) i forordning (EU) nr. 600/2014, der samlede handelsvolumer rapporteres separat for 

hvert unntak og for hver handelsplass. 

3. Handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal rapportere de opplysningene som er fastsatt 

i nr. 1 og 2, til vedkommende myndighet i de formatene som er angitt i vedlegget. De skal særlig sikre at de 

handelsplassidentifikatorene som de bruker, er tilstrekkelig detaljerte til at vedkommende myndighet og ESMA kan identifisere 

volumene av handel som er gjennomført innenfor rammen av referansekursunntaket og, for likvide finansielle instrumenter, 

innenfor rammen av unntaket for forhandlede transaksjoner på hver handelsplass, og gjøre det mulig å beregne det forholdet 

som er angitt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014. 

4. For å beregne de volumene som er nevnt i nr. 1 og 2, gjelder følgende: 

a) Volumet for én enkelt transaksjon skal bestemmes ved å multiplisere prisen på det finansielle instrumentet med antall 

forhandlede enheter, 

b) Samlet handelsvolum for hvert enkelt finansielt instrument fastsatt i nr. 1 bokstav a) og nr. 2 bokstav a) skal bestemmes ved 

å aggregere volumet for alle individuelle transaksjoner der samme transaksjon bare inkluderes én gang («single-counted»), i 

det aktuelle finansielle instrumentet. 

c) Handelsvolumene fastsatt i nr. 1 bokstav b) og nr. 2 bokstav b) skal bestemmes ved å aggregere volumet for alle 

individuelle transaksjoner og transaksjoner der samme transaksjon bare inkluderes én gang, som rapporteres med merket for 

«referansekurs» og «forhandlede transaksjoner i likvide finansielle instrumenter» i samsvar med tabell 4 i vedlegg I til 

delegert forordning (EU) 2017/587.  
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5. Handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal bare aggregere transaksjoner utført i 

samme valuta og rapportere separat hvert aggregert volum i den valutaen som er brukt i forbindelse med transaksjonene. 

6. Handelsplasser skal framlegge opplysningene nevnt i nr. 1–5 for vedkommende myndighet på den første og sekstende 

dagen i hver kalendermåned innen kl. 13:00 mellomeuropeisk tid. Dersom den første eller sekstende dagen i kalendermåneden 

ikke er en virkedag for handelsplassen, skal handelsplassen rapportere opplysningene til vedkommende myndighet innen kl. 

13:00 mellomeuropeisk tid på den påfølgende virkedagen. 

7. Handelsplasser skal framlegge for vedkommende myndighet samlet handelsvolum fastsatt i samsvar med nr. 1–5 for 

følgende tidsperioder: 

a) For rapporter som skal framlegges på den sekstende dagen i hver kalendermåned, løper gjennomføringsperioden fra den 

første til den femtende dagen i samme kalendermåned. 

b) For rapporter som skal framlegges den første dagen i hver kalendermåned, løper gjennomføringsperioden fra den sekstende 

til den siste dagen i den foregående kalendermåneden. 

8. Som unntak fra nr. 6 og 7 skal handelsplasser framlegge den første rapporten for hvert finansielt instrument innen kl. 

13:00 mellomeuropeisk tid samme dag som direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 trer i kraft, og skal inkludere 

de handelsvolumene som er nevnt i nr. 1, for det foregående kalenderåret. Handelsplassene skal derfor for hver kalendermåned 

rapportere følgende separat: 

a) Handelsvolumene i perioden fra den første til den femtende dagen i hver kalendermåned. 

b) Handelsvolumene i perioden fra den sekstende til den siste dagen i hver kalendermåned. 

9. Handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal besvare alle ad hoc-anmodninger fra 

vedkommende myndigheter om handelsvolumet i forbindelse med beregningen som skal gjøres for å overvåke bruken av 

referansekursunntaket eller unntaket for forhandlede transaksjoner, innen stengetid første virkedag etter å ha mottatt 

anmodningen. 

Artikkel 7 

Krav til vedkommende myndigheter om rapportering til ESMA i forbindelse med volumbegrensningsordningen og 

handelsplikten for derivater 

1. Vedkommende myndigheter skal framlegge for ESMA de opplysningene som er mottatt fra en handelsplass eller en 

leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem i samsvar med artikkel 6 innen kl. 13:00 mellomeuropeisk tid den første 

virkedagen etter at disse ble mottatt. 

2. Vedkommende myndigheter skal framlegge for ESMA de opplysningene som er mottatt fra en handelsplass, en godkjent 

offentliggjøringsordning eller en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem for å avgjøre om derivater er tilstrekkelig 

likvide i henhold til artikkel 1 bokstav h), uten unødig opphold og senest tre virkedager etter at de relevante opplysningene ble 

mottatt. 

Artikkel 8 

Krav til ESMA om rapportering i forbindelse med volumbegrensningsordningen 

1. ESMA skal offentliggjøre målinger av samlet handelsvolum for hvert finansielt instrument i de foregående tolv månedene 

og av prosentandel handel innenfor rammen av både unntaket for forhandlede transaksjoner og referansekursunntaket i hele 

Unionen og på hver handelsplass i de foregående tolv månedene, i samsvar med nr. 4, 5 og 6 i artikkel 5 i forordning (EU)  

nr. 600/2014, innen kl. 22:00 mellomeuropeisk tid den femte virkedagen etter rapporteringsperiodenes utløp, som fastsatt i 

artikkel 6 nr. 6 i denne forordning. 

2. Offentliggjøringen nevnt i nr. 1 skal være kostnadsfri og foreligge i et format som er leselig for maskin og menneske, som 

definert i artikkel 14 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571(1) og i artikkel 13 nr. 4 og 5 i delegert forordning (EU) 

2017/567.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av 

datarapporteringstjenester (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 126).  
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3. Dersom et finansielt instrument handles i mer enn én valuta i hele Unionen, skal ESMA konvertere alle volumer til euro 

ved bruk av gjennomsnittlige valutakurser beregnet på grunnlag av de daglige referansevekslingskursene for euro som Den 

europeiske sentralbank har offentliggjort på sitt nettsted i de foregående tolv månedene. Disse konverterte volumene skal 

brukes for å beregne og offentliggjøre samlet handelsvolum og prosentandel handel innenfor rammen av både unntaket for 

forhandlede transaksjoner og referansekursunntaket i hele Unionen og på hver handelsplass, som nevnt i nr. 1. 

Artikkel 9 

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 13. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 181-182.] 

 


