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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/585 

av 14. juli 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for datastandarder og formater for referansedata for finansielle instrumenter og 

tekniske tiltak med hensyn til ordninger som skal iverksettes av Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet og vedkommende myndigheter(*) 

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 27 nr. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Med henblikk på at vedkommende myndigheter skal kunne utføre effektiv markedsovervåking, bør referansedata for 

finansielle instrumenter rapporteres i et enhetlig format og i samsvar med ensartede standarder. 

2) Rapportering og offentliggjøring av referansedata i elektroniske, maskinleselige og nedlastbare former og formater gjør 

det enklere å bruke og utveksle slike data på en effektiv måte. 

3) Raskt mottak av referansedata for alle finansielle instrumenter som er opptatt til handel eller handles på en handelsplass 

eller gjennom en systematisk internaliserer, gjør det mulig for vedkommende myndigheter og Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) å sikre dataenes kvalitet og en effektiv markedsovervåking, og bidrar 

dermed til å opprettholde markedets integritet. 

4) For å sikre at handelsplasser og systematiske internaliserere framlegger fullstendige og nøyaktige referansedata, og for 

at vedkommende myndigheter er i stand til effektivt å motta og bruke slike opplysninger til rett tid, bør det fastsettes 

hensiktsmessige frister. Det bør fastsettes tilstrekkelig tid til at unøyaktigheter eller ufullstendige opplysninger skal 

kunne identifiseres før offentliggjøring finner sted. For å sikre at framlagte referansedata stemmer overens med 

tilsvarende opplysninger som er rapportert i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, bør vedkommende 

myndigheter anvende referansedata for en bestemt dag, slik at de kan validere og utveksle rapporter for transaksjoner 

som er gjennomført på denne dagen. 

5) I samsvar med artikkel 27 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014 må avsendere og mottakere av referansedata sikre at 

dataene mottas og utveksles på en effektiv måte og har høy kvalitet, og at de stemmer overens med tilsvarende 

transaksjonsrapporter som fastsatt i artikkel 26 i nevnte forordning. Handelsplasser og systematiske internaliserere bør 

derfor gi fullstendige og nøyaktige referansedata og umiddelbart underrette vedkommende myndigheter om ufull-

stendige opplysninger eller unøyaktigheter i data som allerede er framlagt. De bør også opprettholde egnede systemer og 

kontroller for å sikre at nøyaktige og fullstendige referansedata framlegges til rett tid. 

6) Med henblikk på effektiv bruk og utveksling av referansedata, og for å sikre at referansedata stemmer overens med 

tilsvarende data i transaksjonsrapporter, må handelsplasser og systematiske internaliserere basere sin identifikasjon av 

finansielle instrumenter og av juridiske personer som skal inngå i referansedataene, på ensartede anerkjente standarder. 

For å sikre at referansedata stemmer overens med tilsvarende transaksjonsrapporter bør handelsplasser og systematiske 

internaliserere særlig sørge for å innhente de ISIN-kodene i samsvar med ISO 6166 som gjelder for de finansielle 

instrumentene som rapporteres, og sikre at kodene tas med i de rapporterte dataene. 

7) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 368, 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. 
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8) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

9) 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 

Innhold, standarder, form og format for referansedata 

Handelsplasser og systematiske internaliserere skal framlegge for vedkommende myndigheter alle opplysninger om 

referansedata for finansielle instrumenter («referansedata») nevnt i tabell 3 i det vedlegget som omhandler det berørte 

finansielle instrumentet. Alle opplysningene som framlegges, skal oversendes i samsvar med standardene og formatene angitt i 

tabell 3 i vedlegget, i elektronisk og maskinleselig form og i en felles XML-mal i samsvar med metoden i ISO 20022. 

Artikkel 2 

Frister for framlegging av referansedata for vedkommende myndigheter 

1. Handelsplasser og systematiske internaliserere skal innen kl. 21.00 mellomeuropeisk tid hver dag de har åpent for handel, 

framlegge for sine vedkommende myndigheter referansedata for alle finansielle instrumenter som er opptatt til handel eller 

handles, også når ordrer eller pristilbud er lagt inn gjennom deres system før kl. 18.00 mellomeuropeisk tid den samme dagen. 

2. Dersom et finansielt instrument er opptatt til handel eller handles, også når en ordre eller et  pristilbud er lagt inn for første 

gang etter kl. 18.00 mellomeuropeisk tid på en dag da en handelsplass eller en systematisk internaliserer er åpen for handel, skal 

referansedataene for det berørte finansielle instrumentet framlegges innen kl. 21.00 mellomeuropeisk tid den neste dagen da 

handelsplassen eller den systematiske internalisereren er åpen for handel. 

Artikkel 3 

Identifikasjon av finansielle instrumenter og juridiske personer 

1. Før handelen med et finansielt instrument påbegynnes på en handelsplass eller hos en systematisk internaliserer, skal den 

berørte handelsplassen eller den berørte internalisereren innhente den ISIN-koden som i henhold til ISO 6166 gjelder for det 

finansielle instrumentet. 

2. Handelsplasser og systematiske internaliserere skal sikre at de framlagte referansedataene inneholder globale identifika-

torer for juridisk person (LEI-koder) i henhold til standarden ISO 17442:2012, som gjelder den berørte utstederen, og som er 

oppført i den globale LEI-databasen som administreres av en sentral enhet utpekt av Tilsynskomiteen for identifikatorer for 

juridisk person (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee). 

Artikkel 4 

Ordninger for å sikre effektivt mottak av referansedata 

1. Vedkommende myndigheter skal overvåke at og vurdere om referansedataene de mottar fra en handelsplass eller en 

systematisk internaliserer, er fullstendige og oppfyller kravene i de standardene og formatene som er angitt i tabell 3 i 

vedlegget.  

  

(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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2. Etter å ha mottatt referansedata for hver dag da handelsplasser og systematiske internaliserere er åpne for handel, skal 

vedkommende myndigheter underrette handelsplassene og de systematiske internalisererne om eventuelle ufullstendige 

opplysninger i dataene og om eventuell manglende overholdelse av fristen fastsatt i artikkel 2 for framlegging av dataene. 

3. ESMA skal overvåke at og vurdere om referansedataene de mottar fra vedkommende myndigheter, er fullstendige og 

oppfyller kravene i de standardene og formatene som er angitt i tabell 3 i vedlegget. 

4. Etter å ha mottatt referansedata fra vedkommende myndigheter skal ESMA underrette dem om eventuelle ufullstendige 

opplysninger i disse dataene og om eventuell manglende overholdelse av fristen fastsatt i artikkel 7 nr. 1 for framlegging av 

dataene. 

Artikkel 5 

Ordninger for å sikre referansedataenes kvalitet 

Vedkommende myndigheter skal minst én gang hvert kvartal foreta vurderinger av de mottatte referansedataenes innhold og 

nøyaktighet i henhold til artikkel 27 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Artikkel 6 

Metoder og ordninger for framlegging av referansedata 

1. Handelsplasser og systematiske internaliserere skal sikre at de framlegger fullstendige og nøyaktige referansedata for 

vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 1 og 3. 

2. Handelsplasser og systematiske internaliserere skal innføre metoder og ordninger som gjør det mulig for dem å 

identifisere ufullstendige eller unøyaktige referansedata som er framlagt tidligere. En handelsplass eller en systematisk 

internaliserer som avdekker at framlagte referansedata er ufullstendige eller unøyaktige, skal umiddelbart underrette sin 

vedkommende myndighet og oversende til vedkommende myndighet fullstendige og korrekte relevante referansedata uten 

unødig opphold. 

Artikkel 7 

Ordninger for effektiv utveksling og offentliggjøring av referansedata 

1. Vedkommende myndigheter skal oversende fullstendige og nøyaktige referansedata til ESMA hver dag senest kl.  

23.59 mellomeuropeisk tid ved hjelp av den sikre elektroniske kommunikasjonskanalen mellom vedkommende myndigheter og 

ESMA som er opprettet for dette formålet. 

2. Dagen etter at referansedata er mottatt i samsvar med nr. 1, skal ESMA konsolidere dataene som er mottatt fra hver 

vedkommende myndighet. 

3. ESMA skal, ved hjelp av sikre elektroniske kommunikasjonskanaler nevnt i nr. 1, gjøre de konsoliderte dataene 

tilgjengelig for alle vedkommende myndigheter innen kl. 8.00 mellomeuropeisk tid dagen etter at dataene er mottatt. 

4. Vedkommende myndigheter skal anvende de konsoliderte dataene for en bestemt dag til å validere transaksjonsrapportene 

for transaksjoner som er utført den samme dagen og rapportert i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

5. Hver vedkommende myndighet skal benytte de konsoliderte dataene for en bestemt dag til å utveksle transaksjons-

rapporter framlagt den samme dagen i samsvar med artikkel 26 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014. 

6. ESMA skal offentliggjøre referansedataene i elektronisk, nedlastbar og maskinleselig form. 
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Artikkel 8 

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 den datoen som er nevnt i artikkel 55 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014. 

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. 372-381.] 


