
Nr. 13/1628 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/584 

av 14. juli 2016 

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

reguleringsstandarder som angir organisatoriske krav til handelsplasser(*) 

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 a) c), og g), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er viktig å sikre at handelsplasser som muliggjør algoritmehandel, har tilstrekkelige systemer og kontroller. 

2) Bestemmelsene i denne forordning bør få anvendelse ikke bare på regulerte markeder, men også på multilaterale 

handelsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter, som fastsatt i artikkel 18 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU. 

3) Virkningen av den teknologiske utviklingen og særlig algoritmehandel er en av de viktigste grunnene til å fastsette 

kapasitet og ordninger for å drive handelsplasser. De risikoene som oppstår ved algoritmehandel, kan forekomme i alle 

typer handelssystemer som støttes elektronisk. Det bør derfor fastsettes særlige organisatoriske krav for regulerte 

markeder, multilaterale handelsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter som tillater eller muliggjør algoritmehandel 

gjennom sine systemer. Slike handelssystemer er systemer der algoritmehandel kan finne sted, i motsetning til 

handelssystemer der algoritmehandel ikke er tillatt, herunder handelssystemer der transaksjoner avtales gjennom 

talebasert forhandling. 

4) Styringsordninger, rollen til etterlevelsesfunksjonen, bemanning og utkontraktering bør reguleres som en del av de 

organisatoriske kravene for å sikre robuste elektroniske handelssystemer. 

5) Det bør fastsettes krav til systemene på handelsplasser som tillater eller muliggjør algoritmehandel. Hvordan kravene 

spesifikt skal få anvendelse bør imidlertid fastsettes etter en egenvurdering som skal utføres av den enkelte 

handelsplassen, ettersom ikke alle handelsmodeller innebærer de samme risikoene. Visse organisatoriske krav kan 

derfor være uegnet for noen handelsmodeller selv om handelssystemene til en viss grad kan støttes elektronisk. De 

særlige kravene som skal fastsettes for prisforespørselssystemer eller hybridsystemer, bør vurderes i forhold til arten, 

omfanget og kompleksiteten av den algoritmehandelen som utføres. Likeledes bør handelsplassene fastsette strengere 

krav der dette er hensiktsmessig. 

6) Risikoene som kan oppstå som følge av algoritmehandel, bør vurderes nøye, idet det legges særlig vekt på de risikoene 

som kan påvirke de grunnleggende elementene i et handelssystem, herunder maskinvare, programvare og tilhørende 

kommunikasjonskanaler som handelsplassene og deres medlemmer, deltakere eller kunder (heretter kalt «medlemmer») 

bruker i utøvelsen av sin virksomhet, og alle typer systemer for utførelse eller håndtering av ordrer som drives av 

handelsplasser, herunder matchingsalgoritmer. 

7) De særlige organisatoriske kravene til handelsplasser skal fastsettes ved hjelp av en grundig egenvurdering der en rekke 

parametrer skal vurderes. Denne egenvurderingen bør omfatte eventuelle andre forhold som ikke er uttrykkelig fastsatt, 

men som kan ha innvirkning på organiseringen av handelsplassene. 

8) Minsteperioden for oppbevaring av medlemmenes egenvurderinger og aktsomhetsvurderinger skal ved anvendelse av 

denne forordning være den samme som for den generelle dokumentasjonsplikten fastsatt i direktiv 2014/65/EU.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 350, 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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9) Dersom handelsplassene er pålagt å utføre overvåking i sanntid, må genereringen av varsler under overvåkingen skje så 

øyeblikkelig som teknisk mulig og derfor innen høyst fem sekunder for å være effektiv. Av samme grunn skal 

eventuelle tiltak som følger av overvåkingen, iverksettes så snart som mulig, idet det forutsettes at berørte personer har 

oppnådd et rimelig effektivitetsnivå og satt av tilstrekkelige midler til sine systemer. 

10) Testordninger som handelsplassene tilbyr, bør ikke utgjøre en risiko for ordnet handel. For dette formål bør 

handelsplassene pålegges å utarbeide hensiktsmessige retningslinjer for rettferdig bruk, sikre et klart skille mellom 

testmiljøet og produksjonsmiljøet eller tillate testing bare utenfor åpningstid. 

11) Samsvarstesting bør sikre at de mest grunnleggende elementene i systemet eller de algoritmene som medlemmene 

bruker, fungerer korrekt og i samsvar med handelsplassens krav, herunder at de kan samhandle som forventet med 

handelsplassens matchingslogikk og behandle datastrømmene til og fra handelsplassen p å en tilfredsstillende måte. 

Tester som skal forebygge uordnede handelsforhold, bør utformes med sikte på særskilt å teste hvordan algoritmen eller 

strategien reagerer på forhold som kan skape uro på markedet. 

12) Dersom handelsplasser tilbyr ordninger for testing av algoritmer ved å tilby testsymboler, skal deres plikt til å tilby 

mulighet til å teste for uordnede handelsforhold anses for å være oppfylt. For å gjøre det mulig for medlemmene å bruke 

slike testsymboler på en effektiv måte, bør handelsplassene offentliggjøre testsymbolenes spesifikasjoner og egenskaper 

på samme detaljnivå som gjøres offentlig tilgjengelig for virkelige kontrakter i produksjonsmiljøet. 

13) Handelsplassene bør være forpliktet til å stille til rådighet midler for å lette testing for å påvise uordnede handelsforhold. 

Handelsplassenes medlemmer bør imidlertid ikke være pålagt å bruke disse midlene. Det bør anses som en tilstrekkelig 

garanti dersom handelsplassene mottar en erklæring fra sine medlemmer som bekrefter at slik testing har funnet sted, og 

som angir hvilke midler som er brukt i testingen, men handelsplassene bør ikke være forpliktet til å godkjenne midlenes 

egnethet eller utfallet av testingen. 

14) Handelsplassene og deres medlemmer bør pålegges å være tilstrekkelig utstyrt til å annullere ikke-utførte ordrer som et 

nødtiltak dersom uventede omstendigheter oppstår. 

15) Tilbud om direkte elektronisk tilgang til et ubestemt antall personer kan utgjøre en risiko for tilbyderen av tjenesten 

samt for robustheten og kapasiteten til den handelsplassen ordrene sendes til. For å håndtere slike risikoer i de tilfellene 

der handelsplassene tillater underkontraktering av tilgang, bør tilbyderen av direkte elektronisk tilgang kunne 

identifisere de ulike ordrestrømmene fra mottakerne av slike underkontrakteringer. 

16) Dersom en handelsplass tillater sponset tilgang, bør den la potensielle kunder som kan få sponset tilgang, gjennomgå en 

godkjenningsprosess. Handelsplassen bør også kunne beslutte at de av dens medlemmer som tilbyr direkte markeds-

tilgangstjenester, skal være gjenstand for godkjenning. 

17) I aktsomhetsvurderingen («due diligence») bør handelsplassene angi hvilke krav deres medlemmer må oppfylle for å 

kunne tilby direkte elektronisk tilgang, og fastsette minstestandarder som skal oppfylles av potensielle kunder som kan 

tilbys direkte elektronisk tilgang. Nevnte krav og standarder bør tilpasses risikoene forbundet med arten, omfanget og 

kompleksiteten av deres forventede handel samt den tjenesten som ytes. De bør særlig inneholde en vurdering av nivået 

på forventet handel, ordrevolum og type tilkopling som tilbys. 

18) 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. 

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

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

20) 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).  

  

(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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GENERELLE O RGANISATO RISKE KRAV TIL HANDELSPLASSER SO M MULIGGJØR ELLER TILLATER 

ALGO RITMEHANDEL GJENNO M SINE SYSTEMER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

(Artikkel 48 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Denne forordning fastsetter nærmere regler for organisatoriske krav til systemene på handelsplasser som tillater eller 

muliggjør algoritmehandel, med hensyn til deres robusthet og kapasitet, krav til handelsplasser om å sikre tilstrekkelig testing 

av algoritmer og krav til kontroller som gjelder direkte elektronisk tilgang i henhold til artikkel 48 nr. 12 bokstav a), b) og g) i 

direktiv 2014/65/EU. 

2. Ved anvendelsen av denne forordning anses en handelsplass å tillate eller muliggjøre algoritmehandel dersom inngivelse 

og matching av ordrer skjer elektronisk. 

3. Ved anvendelsen av denne forordning skal alle ordninger eller systemer som tillater eller muliggjør algoritmehandel, 

anses som «algoritmebaserte handelssystemer». 

Artikkel 2 

Egenvurdering av etterlevelsen av artikkel 48 i direktiv 2014/65/EU. 

(Artikkel 48 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Før innføring av et handelssystem, og minst en gang i året skal handelsplassene foreta en egenvurdering av sin etterlevelse 

av artikkel 48 i direktiv 2014/65/EU, idet det tas hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten av handelsplassens virksomhet . 

Egenvurderingen skal omfatte en analyse av parametrene fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

2. Handelsplassene skal oppbevare dokumentasjon på egenvurderingene i minst fem år. 

Artikkel 3 

Virksomhetsstyring på handelsplasser 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Som en del av sin overordnede ramme for virksomhetsstyring og beslutningstaking skal handelsplassene opprette og 

overvåke sine handelssystemer gjennom en klar og formalisert styringsordning som fastsetter 

a) handelsplassens analyse av spørsmål som gjelder teknikk, risiko og etterlevelse, når den treffer beslutninger av avgjørende 

betydning, 

b) klare ansvarslinjer, herunder framgangsmåter for å godkjenne utvikling, innføring og påfølgende oppdatering av 

handelssystemer og for å løse problemer som ble påvist under overvåkingen av handelssystemene, 

c) effektive framgangsmåter for formidling av opplysninger slik at instrukser kan innhentes og gjennomføres effektivt og til 

rett tid, 

d) atskillelse av oppgaver og ansvarsområder for å sikre effektivt tilsyn med handelsplassens etterlevelse.  
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2. Handelsplassens ledelsesorgan eller øverste ledelse skal godkjenne 

a) egenvurderingen av etterlevelsen foretatt i henhold til artikkel 2, 

b) tiltak for å utvide handelsplassens kapasitet når det er nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 11, 

c) tiltak som treffes for å rette vesentlige mangler som oppdages under overvåkingen i henhold til artikkel 12 og 13, og etter 

den regelmessige gjennomgåelsen av handelssystemenes ytelse og kapasitet i henhold til artikkel 14. 

Artikkel 4 

Etterlevelsesfunksjonen i styringsordningene 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal sikre at deres etterlevelsesfunksjon har ansvaret for 

a) at alt personale som deltar i algoritmehandel, er klar over handelsplassens rettslige forpliktelser med hensyn til slik handel, 

b) å utarbeide og vedlikeholde retningslinjer og framgangsmåter som sikrer at algoritmebaserte handelssystemer drives i 

samsvar med disse forpliktelsene. 

2. Handelsplassene skal sikre at deres etterlevelsespersonale i det minste har en generell forståelse av hvordan algoritmeba-

serte handelssystemer og algoritmer virker. 

Etterlevelsespersonalet skal være i løpende kontakt med personer på handelsplassen som har inngående teknisk kunnskap om 

handelsplassens algoritmebaserte handelssystemer og algoritmer. 

Handelsplassene skal også sikre at etterlevelsespersonalet til enhver tid har direkte kontakt med personer som har tilgang til 

funksjonaliteten omhandlet i artikkel 18 nr. 2 bokstav c) («nødstoppfunksjonalitet»), eller selv har tilgang til nevnte 

nødstoppfunksjonalitet og til dem som har ansvar for det algoritmebaserte handelssystemet. 

3. Dersom etterlevelsesfunksjonen eller deler av den er utkontraktert til en tredjepart, skal handelsplassen gi denne 

tredjeparten samme tilgang til opplysninger som den ville gitt til sitt eget etterlevelsespersonale. Handelsplassene skal inngå en 

avtale med slike etterlevelseskonsulenter for å sikre at  

a) datasikkerheten er garantert, 

b) interne og eksterne revisorers eller vedkommende myndighets revisjon av etterlevelsesfunksjonen ikke hindres. 

Artikkel 5 

Personale 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal ha et tilstrekkelig stort personale med de nødvendige ferdighetene til å håndtere handelsplassens 

algoritmebaserte handelssystemer og handelsalgoritmer og med tilstrekkelig kunnskap om 

a) de relevante handelssystemene og handelsalgoritmene, 

b) overvåking og testing av slike systemer og algoritmer,  
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c) de typene handel som utføres av handelsplassens medlemmer, deltakere eller kunder (heretter kalt «medlemmer»), 

d) handelsplassens juridiske forpliktelser. 

2. Handelsplassene skal spesifisere de nødvendige ferdighetene nevnt i nr. 1. Personalet omhandlet i nr. 1 skal ha de 

nødvendige ferdighetene på ansettelsestidspunktet eller skal tilegne seg dem gjennom opplæring etter ansettelsen. 

Handelsplassene skal sikre at de ansattes ferdigheter holdes oppdatert, og skal evaluere deres ferdigheter regelmessig. 

3. Personalets opplæring nevnt i nr. 2 skal tilpasses deres erfaring og ansvarsområder, idet det tas hensyn til arten, omfanget 

og kompleksiteten av deres virksomhet. 

4. Personalet nevnt i nr. 1 skal omfatte personale med tilstrekkelig ansiennitet til å utføre sine oppgaver effektivt på 

handelsplassen. 

Artikkel 6 

Utkontraktering og innkjøp 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplasser som utkontrakterer hele eller deler av sine driftsfunksjoner knyttet til systemer som tillater eller muliggjør 

algoritmehandel, skal sikre at 

a) utkontrakteringsavtalen utelukkende gjelder driftsfunksjonene og ikke endrer den øverste ledelsens og ledelsesorganets 

ansvarsområder, 

b) handelsplassens forbindelser til og forpliktelser overfor sine medlemmer, vedkommende myndigheter eller eventuelle 

tredjeparter, for eksempel kunder som mottar dataflyttjenester, ikke endres, 

c) de oppfyller kravene som må oppfylles for å få tillatelse i samsvar med avdeling III i direktiv 2014/65/EU. 

2. Ved anvendelsen av denne artikkel skal driftsfunksjoner omfatte all direkte virksomhet knyttet til ytelsen til og 

overvåkingen av handelssystemer som støtter følgende elementer: 

a) Oppstrøms tilkopling, ordreinngivelseskapasitet, reguleringskapasitet og evne til å balansere mottatte kundeordrer gjennom 

ulike porter. 

b) Handelsmotor til å matche ordrer. 

c) Nedstrøms oppkopling, endring av ordrer og transaksjoner og enhver annen type markedsdatastrømmer. 

d) Infrastruktur for overvåking av ytelsen til elementene nevnt i bokstav a), b) og c). 

3. Handelsplassene skal dokumentere prosessen for valg av tjenesteyter som driftsfunksjonene skal utkontrakteres til 

(«tjenesteyteren»). Før utkontrakteringsavtalen inngås og i løpet av hele dens varighet skal de treffe nødvendige tiltak for å 

sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Tjenesteyteren er i stand til å utføre de utkontrakterte funksjonene på en pålitelig og profesjonell måte og har eventuelle 

tillatelser som er lovpålagt for disse formålene. 

b) Tjenesteyteren fører behørig tilsyn med hvordan de utkontrakterte funksjonene blir utført, og styrer på egnet måte risiko 

forbundet med utkontrakteringsavtalen. 

c) De utkontrakterte tjenestene ytes i samsvar med spesifikasjonene i utkontrakteringsavtalen som bygger på forhåndsfastsatte 

metoder for vurdering av kvaliteten på tjenesteyterens utførelse av tjenestene, herunder for måling av den tjenesten som 

ytes, og angivelse av de kravene som skal være oppfylt. 

d) Handelsplassen har den nødvendige sakkunnskapen til å føre effektivt tilsyn med de utkontrakterte funksjonene og styre 

risiko forbundet med utkontrakteringsavtalen.  
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e) Handelsplassen har evne til raskt å treffe egnede tiltak dersom tjenesteyteren ikke utfører funksjonene på en effektiv måte 

og i samsvar med gjeldende lover og reguleringskrav. 

f) Tjenesteyteren opplyser handelsplassen om ethvert forhold som på en vesentlig måte kan virke inn på tjenesteyterens evne 

til å utføre de utkontrakterte funksjonene effektivt og i samsvar med sine rettslige forpliktelser. 

g) Handelsplassen kan om nødvendig si opp utkontrakteringsavtalen uten at dette er til skade for kontinuiteten i og kvaliteten 

på tjenestene som ytes til kundene. 

h) Tjenesteyteren samarbeider med handelsplassens vedkommende myndigheter i forbindelse med de utkontrakterte 

funksjonene. 

i) Handelsplassen har effektiv tilgang til opplysninger om den utkontrakterte virksomheten samt til tjenesteyterens 

forretningslokaler, og handelsplassens revisorer og vedkommende myndigheter har effektiv tilgang til opplysninger om 

den utkontrakterte virksomheten. 

j) Handelsplassen fastsetter krav som tjenesteyterne skal oppfylle for å verne fortrolige opplysninger om handelsplassen og 

dens medlemmer, og om handelsplassens forretningshemmeligheter og programvare. 

k) Tjenesteyteren overholder kravene nevnt i bokstav j). 

l) Handelsplassen og tjenesteyteren utarbeider, gjennomfører og opp rettholder en beredskapsplan for gjenoppretting av 

virksomheten ved uforutsette hendelser og regelmessig kontroll av systemer for sikkerhetskopiering, der dette er 

nødvendig med hensyn til den utkontrakterte driftsfunksjonen. 

m) Utkontrakteringsavtalen angir tjenesteyterens plikter i tilfelle den ikke kan yte sine tjenester, herunder at tjenesten ytes av 

et annet foretak. 

n) Handelsplassen har tilgang til opplysninger om tjenesteyterens ordninger for kontinuerlig virksomhet nevnt i artikkel 16. 

4. Utkontrakteringsavtalene skal inngås skriftlig og skal fastsette 

a) overdragelse av rettigheter og plikter mellom tjenesteyteren og handelsplassen, 

b) en tydelig beskrivelse av 

i) driftsfunksjonene som er utkontraktert, 

ii) handelsplassens tilgang til tjenesteyterens regnskaper og registre, 

iii) framgangsmåten for å identifisere og håndtere potensielle interessekonflikter, 

iv) hver av partenes ansvarsområder, 

v) framgangsmåten for endring og oppsigelse av avtalen, 

c) virkemidlene for å sikre at både handelsplassen og tjenesteyteren på alle nødvendige måter har tilrettelagt for at 

vedkommende myndighet skal kunne utøve sin tilsynsmyndighet. 

5. Handelsplassene skal rapportere til vedkommende myndigheter at de har til hensikt å utkontraktere driftsfunksjoner i 

følgende tilfeller: 

a) Dersom tjenesteyteren yter samme tjenester til andre handelsplasser. 

b) Dersom kritiske driftsfunksjoner som er nødvendige for fortsatt drift, skal utkontrakteres, og i slike tilfeller skal 

handelsplassen be om forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet. 

6. Ved anvendelsen av nr. 5 bokstav b) skal kritiske driftsfunksjoner inkludere de funksjonene som er nødvendige for å 

oppfylle forpliktelsene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b), c) og e) i direktiv 2014/65/EU.  
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7. Handelsplassene skal underrette vedkommende myndigheter om alle utkontrakteringsavtaler som ikke er underlagt kravet 

om forhåndstillatelse, umiddelbart etter at avtalen er undertegnet. 

KAPITTEL II 

HANDELSPLASSENES KAPASITET O G RO BUSTHET 

Artikkel 7 

Aktsomhetsvurdering av medlemmer av handelsplasser 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal fastsette vilkår for medlemmenes bruk av deres elektroniske ordreinngivelsessystemer. Disse 

vilkårene skal fastsettes idet det tas hensyn til handelsplassens handelsmodell og skal minst omfatte følgende: 

a) Kontroll før handel av ordrenes pris, volum og verdi og bruk av systemet, og kontroll etter handel av medlemmenes 

handelsvirksomhet. 

b) Kvalifikasjonene som kreves av personale i sentrale stillinger hos medlemmene. 

c) Teknisk og funksjonell samsvarstesting. 

d) Retningslinjer for bruk av nødstoppfunksjonaliteten. 

e) Bestemmelser om hvorvidt et medlem kan gi sine egne kunder direkte elektronisk tilgang til systemet, og dersom dette er 

tilfellet, vilkårene som gjelder for disse kundene. 

2. Handelsplassene skal foreta en aktsomhetsvurdering av sine potensielle medlemmer i lys av vilkårene nevnt i nr. 1 og 

fastsette framgangsmåtene for en slik vurdering. 

3. Handelsplassene skal én gang i året foreta en risikobasert  vurdering av medlemmenes etterlevelse av vilkårene nevnt i  

nr. 1 og kontrollere om medlemmene fortsatt er registrert som verdipapirforetak. Den risikobaserte vurderingen skal ta hensyn 

til omfanget og den potensielle virkningen av den handelen som gjennomføres av hvert enkelt medlem, og hvor lang tid det har 

gått siden det sist ble foretatt en risikobasert vurdering av medlemmet. 

4. Handelsplassene skal om nødvendig foreta ytterligere vurderinger av om deres medlemmer overholder vilkårene nevnt i 

nr. 1 etter den årlige risikobaserte vurderingen som er fastsatt i nr. 3. 

5. Handelsplassene skal fastsette kriteriene og framgangsmåtene for å ilegge et medlem som ikke oppfyller vilkårene, 

sanksjoner. Disse sanksjonene skal omfatte suspensjon av tilgang til handelsplassen og opphør av medlemskap. 

6. Handelsplassene skal i minst fem år oppbevare dokumentasjon om 

a) vilkårene og framgangsmåtene for aktsomhetsvurdering, 

b) kriteriene og framgangsmåtene for å ilegge sanksjoner, 

c) den opprinnelige aktsomhetsvurderingen av sine medlemmer, 

d) den årlige risikobaserte vurderingen av sine medlemmer, 

e) medlemmer som ikke besto den årlige risikobaserte vurderingen, og eventuelle sanksjoner som disse medlemmene er ilagt.  
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Artikkel 8 

Testing av handelssystemene 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Før et handelssystem innføres eller oppdateres, skal handelsplassen anvende klart definerte utviklings- og testmetoder som 

minst sikrer at 

a) handelssystemet ikke fungerer på en utilsiktet måte, 

b) systemenes innebygde kontroller av etterlevelse og risikostyring fungerer etter hensikten, herunder den automatiske 

genereringen av feilmeldinger, 

c) handelssystemet kan fortsette å fungere effektivt ved en betydelig økning i antall meldinger som håndteres av systemet. 

2. Handelsplassene skal til enhver tid kunne godtgjøre at de har truffet alle rimelige tiltak for å unngå at deres 

handelssystemer bidrar til uordnede handelsforhold. 

Artikkel 9 

Samsvarstesting 

(Artikkel 48 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal kreve at deres medlemmer utfører samsvarstesting før innføring eller en vesentlig oppdatering av 

a) tilgangen til handelsplassens system, 

b) medlemmets handelssystem, handelsalgoritme eller handelsstrategi. 

2. Samsvarstesten skal sikre at de grunnleggende funksjonene i medlemmets handelssystem, algoritme og strategi er i 

samsvar med handelsplassens vilkår. 

3. Samsvarstesten skal verifisere at følgende fungerer: 

a) Algoritmens eller systemets evne til å samvirke som forventet med handelsplassens matchingslogikk og t ilfredsstillende 

behandling av datastrømmer fra og til handelsplassen. 

b) Grunnleggende funksjoner, for eksempel inngivelse, endring eller annullering av en ordre eller en interessemarkering, 

nedlasting av statiske data og markedsdata og alle forretningsdatastrømmer. 

c) Oppkopling, herunder kommandoen annullering ved avbrudd, tap og regulering av markedsdatastrømmer, samt 

gjenoppretting, herunder gjenopptakelse av handel samme dag og håndtering av suspenderte instrumenter eller ikke 

oppdaterte markedsdata. 

4. Handelsplassene skal stille et testmiljø for samsvarstester til rådighet for sine faktiske og potensielle medlemmer som 

a) er tilgjengelig på vilkår som tilsvarer dem som gjelder for handelsplassens andre testtjenester, 

b) inneholder en liste over finansielle instrumenter som kan testes og som er representative for hver instrumentklasse som er 

tilgjengelig i produksjonsmiljøet, 

c) er tilgjengelig i markedets vanlige åpningstider eller, dersom testmiljøet bare er tilgjengelig utenfor markedets åpningstider, 

med jevne mellomrom etter en forutbestemt tidsplan, 

d) støttes av personale med tilstrekkelig kunnskap.  
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5. Handelsplassene skal avgi en rapport om resultatene av samsvarstestene bare til faktiske eller potensielle medlemmer. 

6. Handelsplassene skal pålegge sine faktiske og potensielle medlemmer å bruke handelsplassens ordninger for sam-

svarstesting. 

7. For samsvarstestingen nevnt i nr. 1-3 skal handelsplassene sikre et effektivt skille mellom testmiljøet og produksjons-

miljøet. 

Artikkel 10 

Testing av medlemmenes algoritmer for å unngå uordnede handelsforhold 

(Artikkel 48 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal pålegge sine medlemmer å bekrefte at algoritmer de innfører, er testet for å unngå at de bidrar til 

eller skaper uordnede handelsforhold før innføring eller vesentlig oppdatering av en handelsalgoritme eller handelsstrategi, og å 

forklare hvordan testen er gjort. 

2. Handelsplassene skal gi sine medlemmer tilgang til et testmiljø som skal bestå av ett av følgende: 

a) Simuleringsmuligheter som reproduserer produksjonsmiljøet så realistisk som mulig, herunder uordnede handelsforhold, og 

som inneholder funksjoner, protokoller og struktur som gjør det mulig for medlemmene å teste en rekke scenarioer som de 

anser som relevante for sin virksomhet. 

b) Testsymboler som er definert og vedlikeholdes av handelsplassen. 

3. For testene nevnt i nr. 1 skal handelsplassene sikre et effektivt skille mellom testmiljøet og produksjonsmiljøet. 

Artikkel 11 

Handelsplassers kapasitet 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal sikre at deres handelssystemer har tilstrekkelig kapasitet til å utføre sine funksjoner uten systemfeil,  

avbrudd eller feil i matchingen av transaksjoner ved minst det høyeste antall meldinger per sekund som er regis trert i dette 

systemet i de foregående fem årene, multiplisert med to. 

Ved fastsettelse av det høyeste antall meldinger skal følgende meldinger tas i betraktning: 

a) Alle inndata, herunder ordrer og endringer eller annulleringer av ordrer. 

b) Alle utdata, herunder systemets svar på inndata, visning av ordrebokdata og spredning av strømmer etter handel som 

innebærer uavhengig bruk av handelssystemets kapasitet. 

2. De elementene av et handelssystem som skal tas i betraktning ved anvendelsen av nr. 1, skal være de som støtter følgende 

aktiviteter: 

a) Oppstrøms tilkopling, ordreinngivelseskapasitet, reguleringskapasitet og evne til å balansere mottatte kundeordrer gjennom 

ulike porter. 

b) Handelsmotor som gjør det mulig for handelsplassen å matche ordrer med en tilfredsstillende latenstid. 

c) Nedstrøms oppkopling, endring av ordrer og transaksjoner og enhver annen type markedsdatastrømmer. 

d) Infrastruktur til å overvåke ovennevnte elementers ytelse.  
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3. Handelsplassene skal vurdere om kapasiteten til deres handelssystemer fortsatt er tilstrekkelig når antallet meldinger 

overskrider høyeste antall meldinger per sekund som er registrert i dette systemet i de foregående fem årene. Etter vurderingen 

skal handelsplassen underrette vedkommende myndighet om eventuelle p lanlagte tiltak for å utvide kapasiteten og om 

tidspunktet for gjennomføringen av slike tiltak. 

4. Handelsplassene skal sikre at deres systemer er i stand til å håndtere økende antall meldinger uten vesentlig forringelse av 

systemenes ytelse. Utformingen av handelssystemet skal være slik at det er mulig ved behov å øke kapasiteten innen rimelig tid. 

5. Handelsplassene skal umiddelbart offentliggjøre og rapportere til vedkommende myndighet og sine medlemmer alle 

alvorlige avbrudd i handelen som ikke skyldes markedsvolatilitet, og andre vesentlige forstyrrelser i oppkoplingen. 

Artikkel 12 

Generell overvåkingsplikt 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal sikre at deres algoritmebaserte handelssystemer til enhver tid er tilpasset den virksomheten som 

utøves gjennom dem, og er robuste nok til å sikre kontinuitet og regelmessighet i ytelsen på de markedene der de opererer, 

uavhengig av hvilke handelsmodeller som brukes. 

2. Handelsplassene skal gjennomføre sanntidsovervåking av sine algoritmebaserte handelssystemer med hensyn til følgende: 

a) Ytelse og kapasitet som nevnt i artikkel 11 nr. 4. 

b) Ordrer sendt av medlemmene, individuelt og samlet sett. 

Handelsplassene skal særlig bruke reguleringsgrenser og overvåke konsentrasjonen av ordrestrømmen for å oppdage mulige 

trusler mot markedets ordnede virkemåte. 

3. Sanntidsvarsler skal genereres innen fem sekunder etter den relevante hendelsen. 

Artikkel 13 

Løpende overvåking 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal til enhver tid kunne godtgjøre overfor vedkommende myndighet at de i sanntid overvåker ytelsen til 

og bruken av de elementene i handelssystemene som er nevnt i artikkel 11 nr. 2, med hensyn til følgende parametrer: 

a) Prosentandel av den høyeste meldingskapasiteten som utnyttes per sekund. 

b) Samlet antall meldinger som håndteres av handelssystemet fordelt på hvert element i handelssystemet, herunder 

i) antall mottatte meldinger per sekund, 

ii) antall sendte meldinger per sekund, 

iii) antall meldinger som avvises av systemet per sekund. 

c) Tidsrommet mellom mottak av en melding i enhver ytre port av handelssystemet og sending av en tilhørende melding fra 

samme port etter at matchingsmotoren har behandlet den opprinnelige meldingen. 

d) Matchingsmotorens ytelse.  
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2. Handelsplassene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak i forbindelse med problemstillinger påvist i handelssystemet under 

den løpende overvåkingen så snart som praktisk mulig og i prioritert rekkefølge, og skal om nødvendig kunne tilpasse, trappe 

ned eller stenge handelssystemet. 

Artikkel 14 

Regelmessig gjennomgåelse av algoritmebaserte handelssystemers ytelse og kapasitet 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal, innenfor rammen av egenvurderingen som skal foretas i henhold til artikkel 2, vurdere ytelsen og 

kapasiteten til sine algoritmebaserte handelssystemer og tilknyttede prosesser for virksomhetsstyring, ansvarlighet, godkjenning 

og ordninger for kontinuerlig virksomhet. 

2. Som del av vurderingen nevnt i nr. 1 skal handelsplassene foreta stresstester der de simulerer negative scenarioer for å 

kunne verifisere ytelsen til maskinvare, programvare og kommunikasjonskanaler, og identifisere de scenarioene der 

handelssystemet eller deler av handelssystemet utfører sine funksjoner med systemfeil, avbrudd eller feil i matchingen av 

transaksjoner. 

3. Stresstestingen skal omfatte alle faser og segmenter av handelen og alle typer finansielle instrumenter som handles på 

handelsplassen, og den skal simulere medlemmenes virksomhet med eksisterende oppkoplingsstruktur. 

4. De negative scenarioene nevnt i nr. 2 skal være basert på følgende: 

a) En økning i antall mottatte meldinger med utgangspunkt i det høyeste antall meldinger som handelsplassens system har 

håndtert i løpet av de foregående fem årene. 

b) Uventet atferd i handelsplassens driftsfunksjoner. 

c) Tilfeldig kombinasjon av stressede og normale markedsforhold og uventet atferd i handelsplassens driftsfunksjoner. 

5. Vurderingen av handelsplassens ytelse og kapasitet beskrevet i nr. 1-4 skal foretas av en uavhengig sakkyndig eller av en 

annen avdeling på handelsplassen enn den som har ansvaret for den funksjonen som blir gjennomgått. 

6. Handelsplassene skal treffe tiltak for raskt og effektivt å utbedre manglene som ble påvist ved vurderingen av 

handelsplassens ytelse og kapasitet nevnt i nr. 1-4, og skal oppbevare dokumentasjon på gjennomgåelsen og eventuelle 

avhjelpende tiltak som treffes, i minst fem år. 

Artikkel 15 

Ordninger for kontinuerlig virksomhet 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal til enhver tid kunne dokumentere at deres systemer er tilstrekkelig stabile ved å ha effektive 

ordninger for kontinuerlig virksomhet som gjør dem i stand til å håndtere forstyrrende hendelser. 

2. Ordningene for kontinuerlig virksomhet skal sikre at handelen kan gjenopptas innen eller nær to timer etter en 

forstyrrende hendelse, og at den største mengden data som kan gå tapt fra noen av handelsplassens IT -tjenester etter en 

forstyrrende hendelse, er nær null.  
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Artikkel 16 

Kontinuitetsplan 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal, innenfor sin ramme for virksomhetsstyring og beslutningstaking i henhold til artikkel 3, fastsette en 

kontinuitetsplan for å gjennomføre effektive ordninger for kontinuerlig virksomhet som fastsatt i artikkel 15. I kontinuitets-

planen skal det fastsettes framgangsmåter og ordninger for å håndtere forstyrrende hendelser. 

2. Kontinuitetsplanen skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a) En rekke mulige negative scenarioer som er knyttet til driften av algoritmebaserte handelssystemer, herunder manglende 

tilgang til systemer, personale, lokaler, eksterne leverandører eller datasentre, eller tap eller endring av kritiske data og 

dokumenter. 

b) Framgangsmåtene som skal følges dersom en forstyrrende hendelse inntreffer. 

c) Den lengste tiden det kan ta å gjenoppta handelen, og den største mengden data som kan gå tapt i IT -systemet. 

d) Framgangsmåter for flytting av handelssystemet til et reservested og drift av handelssystemet fra dette stedet. 

e) Sikkerhetskopier av kritiske forretningsdata, herunder oppdaterte kontaktopplysninger som er nødvendige for å sikre 

kommunikasjonen på handelsplassen, mellom handelsplassen og dens medlemmer og mellom handelsplassen og clearing- 

og oppgjørsinfrastrukturer. 

f) Opplæring av personalet i hvordan ordningene for kontinuerlig virksomhet fungerer. 

g) Tildeling av oppgaver og opprettelse av en særskilt sikkerhetsgruppe som skal være klar til å reagere umiddelbart etter en 

forstyrrende hendelse. 

h) Et løpende program for testing, vurdering og gjennomgåelse av ordningene, herunder framgangsmåter for endring av 

ordninger i lys av resultatene av programmet. 

3. Synkronisering av klokker etter en forstyrrende hendelse skal inngå i kontinuitetsplanen. 

4. Handelsplassene skal sikre at det gjennomføres en konsekvensanalyse som identifiserer risikoer og konsekvenser av 

forstyrrelser, og at den gjennomgås regelmessig. Enhver beslutning handelsplassen treffer om at det i kontinuitetsplanen ikke 

skal tas hensyn til en identifisert risiko for at handelssystemet blir utilgjengelig, skal derfor dokumenteres og uttrykkelig 

godkjennes av handelsplassens ledelsesorgan. 

5. Handelsplassen skal sikre at dens øverste ledelse 

a) fastsetter klare mål og strategier med hensyn til kontinuitet i virksomheten, 

b) setter av tilstrekkelige menneskelige, tekniske og økonomiske ressurser til å nå målene og strategiene nevnt i bokstav a), 

c) godkjenner kontinuitetsplanen og eventuelle endringer av den som er nødvendige som følge av organisatoriske, 

teknologiske og juridiske endringer, 

d) underrettes, minst hvert år, om resultatet av konsekvensanalysen eller en eventuell gjennomgåelse av denne, og eventuelle 

funn som gjelder kontinuitetsplanens egnethet, 

e) oppretter en funksjon for kontinuerlig virksomhet i organisasjonen. 

6. Kontinuitetsplanen skal fastsette framgangsmåter for å håndtere eventuelle forstyrrelser i utkontrakterte kritiske 

driftsfunksjoner, også når de kritiske driftsfunksjonene blir utilgjengelige.  
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Artikkel 17 

Regelmessig gjennomgåelse av ordningene for kontinuerlig virksomhet 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal, innenfor rammen av egenvurderingen i henhold til artikkel 2, teste hvordan kontinuitetsplanen for 

virksomheten fungerer på grunnlag av realistiske scenarioer, og kontrollere at handelsplassen kan gjenopprette driften etter 

forstyrrende hendelser og gjenoppta handelen som angitt i artikkel 15 nr. 2. 

2. Når det anses som nødvendig, skal handelsplassene, i betraktning av resultatene av den regelmessige gjennomgåelsen i 

henhold til nr. 1, sikre at en gjennomgåelse av deres kontinuitetsplan og ordninger for kontinuerlig virksomhet utføres enten av 

en uavhengig sakkyndig eller en annen avdeling på handelsplassen enn den som er ansvarlig for den funksjonen 

gjennomgåelsen gjelder. Resultatene av testene skal være skriftlig dokumentert, lagret og framlegges for handelsplassens 

øverste ledelse samt for driftsenhetene som kontinuitetsplanen gjelder. 

3. Handelsplassene skal sikre at testingen av kontinuitetsplanen for virksomheten ikke griper forstyrrende inn i den normale 

handelsvirksomheten. 

Artikkel 18 

Forebygging av uordnede handelsforhold 

(Artikkel 48 nr. 4), 5) og 6) i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal ha minst følgende ordninger for å hindre uordnet handel og overtredelser av kapasitetsbe-

grensninger: 

a) Begrensninger på antall ordrer et medlem kan sende per sekund. 

b) Mekanismer for volatilitetshåndtering. 

c) Kontroller før handel. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal handelsplassene kunne 

a) anmode om opplysninger fra alle medlemmer eller brukere av sponset tilgang om deres organisatoriske krav og 

handelskontroller, 

b) suspendere et medlems eller en aktørs tilgang til handelssystemet på initiativ fra handelsplassen eller på anmodning fra 

vedkommende medlem, et clearingmedlem, den sentrale motparten når dette er fastsatt i den sentrale motpartens regler, 

eller fra vedkommende myndighet, 

c) utløse en nødstoppfunksjonalitet for å annullere ikke-utførte ordrer som er inngitt av et medlem eller av en kunde med 

sponset tilgang under følgende omstendigheter: 

i) på anmodning fra medlemmet eller kunden med sponset tilgang dersom medlemmet eller kunden ikke har teknisk 

mulighet til å slette egne ordrer, 

ii) dersom ordreboken inneholder feilaktig dobbeltførte ordrer, 

iii) etter en suspensjon som en markedsoperatør eller vedkommende myndighet har tatt initiativ til, 

d) annullere eller tilbakekalle transaksjoner i tilfelle av funksjonssvikt i handelsplassens mekanismer for volatilitetshåndtering 

eller i handelssystemets driftsfunksjoner, 

e) balansere ordreinngangen mellom ulike porter dersom handelsplassen benytter flere porter, for å unngå sammenbrudd.  
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3. Handelsplassene skal fastsette retningslinjer og ordninger med hensy n til 

a) mekanismer for volatilitetshåndtering i samsvar med artikkel 19, 

b) kontroller før og etter handel som handelsplassen bruker, og kontroller før og etter handel som er nødvendige for at 

medlemmene skal få tilgang til markedet, 

c) medlemmenes plikt til å ha sin egen nødstoppfunksjonalitet, 

d) opplysningskrav for medlemmer, 

e) suspensjon av tilgang, 

f) retningslinjer for annullering av ordrer og transaksjoner, herunder 

i) tidspunkter, 

ii) framgangsmåter, 

iii) rapporterings- og gjennomsiktighetsforpliktelser, 

iv) framgangsmåter for tvisteløsning, 

v) tiltak for å minimere feilaktige transaksjoner, 

g) ordninger for ordreregulering, herunder 

i) antall ordrer per sekund i forhåndsdefinerte tidsintervaller, 

ii) retningslinjer for likebehandling av medlemmer med mindre reguleringen er rettet mot enkelte medlemmer, 

iii) tiltak som skal treffes etter en reguleringshendelse. 

4. Handelsplassene skal offentliggjøre de retningslinjene og ordningene som er fastsatt i nr. 2 og 3. Denne plikten gjelder 

ikke for det spesifikke antallet ordrer per sekund i forhåndsdefinerte tidsintervaller og de spesifikke parametrene i 

handelsplassens mekanismer for volatilitetshåndtering. 

5. Handelsplassene skal oppbevare fullstendig dokumentasjon på sine retningslinjer og ordninger i henhold til nr. 3 i en 

periode på minst fem år. 

Artikkel 19 

Mekanismer for volatilitetshåndtering 

(Artikkel 48 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal sikre at hensiktsmessige mekanismer for automatisk å stanse eller begrense handelen er operative i 

hele åpningstiden. 

2. Handelsplassene skal sikre at 

a) mekanismene for å stanse eller begrense handelen testes før de innføres og deretter periodisk når handelsplassens kapasitet 

og ytelse gjennomgås, 

b) det settes av IT-ressurser og menneskelige ressurser til å håndtere utforming, vedlikehold og overvåking av de 

mekanismene som er innført for å stanse eller begrense handelen, 

c) mekanismene for markedsvolatilitetshåndtering blir løpende overvåket.  
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3. Handelsplassene skal ha dokumentasjon på regler og parametrer for mekanismene for volatilitetshåndtering og eventuelle 

endringer av disse, samt dokumentasjon på drift, vedlikehold og oppgradering av disse mekanismene. 

4. Handelsplassene skal sikre at deres regler for mekanismene for volatilitetshåndtering omfatter framgangsmåter for å 

håndtere situasjoner der parametrer må overstyres manuelt for å sikre ordnet handel. 

Artikkel 20 

Kontroller før og etter handel 

(Artikkel 48 nr. 4 og 6 i direktiv 2014/65/EF) 

1. Før handel skal handelsplassene utføre følgende kontroller som er tilpasset hvert finansielle instrument som handles på 

handelsplassen: 

a) Prisbånd, som automatisk blokkerer ordrer som ikke oppfyller forhåndsfastsatte prisparametrer for hver ordre. 

b) Største ordreverdi, som automatisk forhindrer at ordrer med unormalt stor ordreverdi føres i ordreboken, etter nominell 

verdi per finansielt instrument. 

c) Største ordrevolum, som automatisk forhindrer at unormalt store ordrer føres i ordreboken. 

2. Kontrollene før handel fastsatt i nr. 1 skal utformes slik at det sikres at 

a) de ved automatisk bruk kan justere en grense i løpet av handelsperioden og i alle dens faser, 

b) overvåkingen av dem har en forsinkelse på høyst fem sekunder, 

c) en ordre blir avvist når en grense er overskredet, 

d) det er innført framgangsmåter og ordninger som tillater at ordrer kan overskride grensene på anmodning fra det berørte 

medlemmet. Disse framgangsmåtene og ordningene skal gjelde for en bestemt ordre eller et bestemt sett av ordrer på 

midlertidig grunnlag og under ekstraordinære omstendigheter. 

3. Handelsplassene kan fastsette de kontrollene etter handel som de anser hensiktsmessig på grunnlag av en risikovurdering 

av medlemmenes virksomhet. 

Artikkel 21 

Forhåndsfastsettelse av vilkårene for å tilby direkte elektronisk tilgang 

(Artikkel 48 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU) 

Handelsplasser som tillater direkte elektronisk tilgang via sine systemer, skal fastsette og offentliggjøre hvilke regler og vilkår 

som gjelder for at deres medlemmer skal kunne tilby direkte elektronisk tilgang til egne kunder. Disse reglene og vilkårene skal 

minst omfatte de særlige kravene fastsatt i artikkel 22 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/589(1).  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/589 av 19. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir organisatoriske krav til verdipapirforetak som utfører algoritmehandel (EUT L 87 av 

31.3.2017, s. 417). 
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Artikkel 22 

Særlige krav til handelsplasser som tillater sponset tilgang 

(Artikkel 48 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal gjøre tilbudet om sponset tilgang betinget av deres godkjenning og skal kreve at foretak som er gitt 

sponset tilgang, er underlagt minst de samme kontrollene som de som er nevnt i artikkel 18 nr. 3 bokstav b). 

2. Handelsplassene skal sikre at tilbydere av sponset tilgang til enhver tid har enerett til å fastsette eller endre de parametrene 

som gjelder for kontrollene nevnt i nr. 1 for ordrestrømmene fra deres kunder med sponset tilgang. 

3. Handelsplassene skal kunne suspendere eller tilbakekalle sponset tilgang til kunder som har overtrådt direktiv 

2014/65/EU, europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) og (EU) nr. 596/2014(2) eller handelsplassens interne 

regler. 

Artikkel 23 

Sikkerhet og begrensning av tilgang 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal ha innført framgangsmåter og ordninger for fysisk og elektroniske sikring mot misbruk av eller 

ulovlig tilgang til deres systemer og for å sikre integriteten til dataene som inngår i eller utveksles gjennom deres systemer, 

herunder ordninger som tillater forebygging eller reduksjon av risiko for angrep mot informasjonssystemene som definert i 

artikkel 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/40/EU(3). 

2. Særlig skal handelsplassene opprette og opprettholde tiltak og ordninger for fysisk og elektronisk sikring for raskt å kunne 

identifisere og forhindre eller redusere risiko knyttet til 

a) ulovlig tilgang til deres handelssystem eller deler av dette, herunder ulovlig tilgang til arbeidsplassen og datasentre, 

b) systemforstyrrelser som i alvorlig grad hindrer eller forstyrrer et informasjonssystems funksjon ved å mate inn, sende, 

skade, slette, forringe, endre eller tilbakeholde data, eller ved å gjøre dataene utilgjengelige, 

c) dataforstyrrelser som sletter, skader, forringer, endrer eller tilbakeholder data i informasjonssystemet, eller gjør dataene 

utilgjengelige, 

d) oppfanging med tekniske midler av ikke-offentlige overføringer av data til, fra eller innenfor et informasjonssystem, 

herunder elektromagnetisk stråling fra et informasjonssystem som overfører slike data. 

3. Handelsplassene skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet om tilfeller av misbruk eller ulovlig tilgang ved 

umiddelbart å avgi en hendelsesrapport som angir hendelsens art, tiltakene som er truffet som følge av hendelsen, og de 

initiativene som tas for å unngå at lignende hendelser inntreffer i framtiden. 

  

(1) 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). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/40/EU av 12. august 2013 om angrep mot informasjonssystemer og om erstatning av Rådets 

rammebeslutning 2005/222/JIS (EUT L 218 av 14.8.2013, s. 8).  
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Artikkel 24 

Ikrafttredelse 

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 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 367.] 


