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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 instrumenter og om plikten til å utføre transaksjoner med visse aksjer på en handelsplass eller 

gjennom en systematisk internaliserer(*) 

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 4 nr. 6, artikkel 7 nr. 2, artikkel 14 nr. 7, 

artikkel 20 nr. 3, artikkel 22 nr. 4 og artikkel 23 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En høy grad av gjennomsiktighet er avgjørende for å sikre at investorer blir tilstrekkelig informert om det virkelige 

nivået av faktiske og potensielle transaksjoner med aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende 

finansielle instrumenter, uavhengig av om disse transaksjonene finner sted på regulerte markeder, på multilaterale 

handelsfasiliteter (MHF) eller ved systematiske internaliserere, eller utenfor disse fasilitetene. Denne høye graden av 

gjennomsiktighet bør også sikre at prisdannelsesprosessen for bestemte finansielle instrumenter som handles på ulike 

handelsplasser, ikke svekkes av fragmentert likviditet, og at investorene dermed ikke blir skadelidende. 

2) Samtidig er det viktig å erkjenne at det kan forekomme omstendigheter der det bør gis unntak fra kravet om 

gjennomsiktighet før handel eller utsettelser av krav om gjennomsiktighet etter handel for å unngå å svekke likviditeten 

som en utilsiktet følge av plikten til å offentliggjøre ordrer og transaksjoner og dermed også risikoposisjoner. Det er 

derfor hensiktsmessig å angi de nøyaktige omstendighetene der unntak fra kravet om gjennomsiktighet før handel og 

utsettelser av krav om gjennomsiktighet etter handel kan gis. 

3) Bestemmelsene i denne forordning henger nøye sammen, ettersom de omhandler gjennomsiktighetskrav til handels-

plasser og verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende 

finansielle instrumenter. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å 

gjøre det lettere for berørte parter, særlig de som omfattes av forpliktelsene, å få full oversikt over og effektiv tilgang til 

dem bør disse bestemmelsene samles i én enkelt forordning. 

4) Dersom vedkommende myndigheter gir unntak fra krav om gjennomsiktighet før handel eller godkjenner en utsettelse 

av krav om gjennomsiktighet etter handel, bør de behandle alle regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter og 

verdipapirforetak som handler utenfor handelsplasser, likt og på en ikke-diskriminerende måte. 

5) Et begrenset antall tekniske begreper bør presiseres. De tekniske definisjonene er nødvendige for å sikre ensartet 

anvendelse i Unionen av bestemmelsene i denne forordning og dermed bidra til opprettelsen av et felles regelverk for 

finansmarkedene i Unionen. Disse definisjonene har utelukkende det praktiske formål å fastsette krav om gjennom-

siktighet for egenkapitalinstrumenter og egenkapitallignende finansielle instrumenter, og bør bare tjene til å forstå denne 

forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 387, 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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6) Forordning (EU) nr. 600/2014 bringer egenkapitallignende instrumenter som depotbevis, børshandlede fond og 

sertifikater samt aksjer og andre egenkapitallignende instrumenter som bare handles på en MHF, inn under gjennom-

siktighetsordningens virkeområde. For å etablere en omfattende og ensartet gjennomsiktighetsordning er det nødvendig 

å kalibrere innholdet i de opplysningene før handel som skal offentliggjøres av handelsplasser. 

7) En handelsplass som driver et prisforespørselssystem, bør minst offentliggjøre bindende kjøps- og salgspriser eller 

bindende interessemarkeringer samt dybden knyttet til disse prisene senest på det tidspunkt da anmoderen er i stand til å 

gjennomføre en transaksjon i henhold til systemets regler. Dette skal sikre at medlemmer eller deltakere som først gir 

pristilbud til anmoderen, ikke stilles ugunstig. 

8) De særlige metodene og dataene som er nødvendige for å utføre beregningene for å bestemme gjennom-

siktighetsordningen som får anvendelse på egenkapitalinstrumenter og egenkapitallignende finansielle instrumenter, bør 

anvendes sammen med felles elementer med hensyn til innholdet i og hyppigheten av anmodninger om opplysninger 

som rettes til handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjørings-

systemer med henblikk på gjennomsiktighet og andre beregninger som er fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2017/577(1). 

9) Ordningen for gjennomsiktighet før og etter handel fastsatt ved forordning (EU) nr. 600/2014 bør kalibreres passende til 

markedet og anvendes på en ensartet måte i hele Unionen. Særlig vil statisk bestemmelse av de mest relevante 

markedene med hensyn til likviditet, størrelsen på ordrer som er av stort omfang, og standard markedsstørrelse ikke i 

tilstrekkelig grad fange opp regelmessige endringer av handelsmønstre som påvirker egenkapitalinstrumenter og 

egenkapitallignende instrumenter. Det er derfor viktig å fastsette de nødvendige beregningene som skal gjennomføres, 

herunder periodene som skal tas i betraktning ved beregninger, og periodene da resultatene av disse beregningene får 

anvendelse, beregningsmetodene samt identifikasjon av vedkommende myndighet med ansvar for å utføre beregningene 

i samsvar med fastsettelsen av den relevante vedkommende myndighet for formålene i artikkel 26 i forordning (EU)  

nr. 600/2014 som angitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571(2). For å unngå markedsvridning bør 

beregningsperiodene sikre at de relevante tersklene i ordningen ajourføres med passende mellomrom for å gjenspeile 

markedsforholdene. Det bør også sørges for sentralisert offentliggjøring av resultatene av beregningene, slik at de er 

tilgjengelige for alle finansmarkedsdeltakere og vedkommende myndigheter i Unionen på ett sted og på en 

brukervennlig måte. For dette formål bør vedkommende myndigheter underrette ESMA om resultatene av sine deres 

beregninger, og ESMA bør offentliggjøre disse beregningene på sitt nettsted. 

10) For å foreta beregningene for å fastsette kravene om gjennomsiktighet før og etter handel i samsvar med artikkel 22  

nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 bør innholdet i og hyppigheten av anmodninger om opplysninger og de formatene 

og fristene som handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjørings-

systemer må overholde når de svarer på slike anmodninger i samsvar med artikkel 22 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 600/2014, utarbeides. Resultatene av beregninger gjort på grunnlag av opplysninger innsamlet i samsvar med 

artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 må offentliggjøres for å informere markedsdeltakere om disse 

resultatene og oppnå gjennomsiktighet før og etter handel i praksis. Det bør også sørges for sentralisert offentliggjøring 

av resultatene av beregningene, slik at de er tilgjengelige for alle finansmarkedsdeltakere og vedkommende myndigheter 

i Unionen på ett sted og på en brukervennlig måte. For dette formål bør vedkommende myndigheter underrette Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om resultatene av sine beregninger, og ESMA bør deretter 

offentliggjøre disse beregningene på sitt nettsted. 

11) For børshandlede fond, og i motsetning til aksjer, depotbevis, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter, 

framstår ikke gjennomsnittlig daglig omsetning som en egnet erstatning for kalibrering av tersklene for stort omfang. 

For disse instrumentene fanges ikke omfanget av faktisk likviditet i tilstrekkelig grad opp av gjennomsnittlig daglig 

omsetning, ettersom de ordningene for utstedelse og innløsning som er knyttet til børshandlede fond, åpner for tilgang 

til ytterligere og ikke-framvist likviditet. For å redusere risikoen for omgåelse er det også viktig at to børshandlede fond 

med samme underliggende eiendeler har samme terskler for stort omfang uansett om de har lignende gjennomsnittlig 

  

(1) 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 (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 174).  

(2) 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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daglig omsetning eller ikke. Én enkelt terskel for stort omfang bør derfor fastsettes for alle børshandlede fond og få 

anvendelse uansett deres underliggende eiendeler eller likviditet. 

12) Opplysninger som kreves gjort tilgjengelige så nær sanntid som mulig, bør gjøres tilgjengelige så raskt som det er 

teknisk mulig, idet det forutsettes at den berørte personen har et rimelig effektivitetsnivå og bevilger tilstrekkelige 

midler til sine systemer. Opplysningene bør bare i unntakstilfeller offentliggjøres like før den øvre tidsgrensen dersom 

de tilgjengelige systemene ikke gjør det mulig å offentliggjøre dem innenfor et kortere tidsrom. 

13) Verdipapirforetak bør offentliggjøre opplysninger om transaksjoner som gjennomføres utenfor en handelsplass, 

gjennom en godkjent offentliggjøringsordning. Derfor bør måten verdipapirforetak rapporterer opplysninger om 

transaksjoner til godkjente offentliggjøringsordninger på, fastsettes, og disse bestemmelsene bør anvendes sammen med 

kravene til godkjente offentliggjøringsordninger angitt i delegert forordning (EU) 2017/571. 

14) Investorer har behov for pålitelige og rettidige opplysninger om graden av interesse for handel i finansielle instrumenter. 

Opplysninger om visse typer transaksjoner som for eksempel overføring av finansielle instrumenter som sikkerhet vil 

ikke gi nyttige opplysninger til investorer med hensyn til nivået av reell interesse for handel i et finansielt instrument. 

Krav om at verdipapirforetak offentliggjør disse transaksjonene, ville medføre betydelige driftsmessige utfordringer og 

kostnader uten å forbedre prisdannelsesprosessen. Derfor bør krav om gjennomsiktighet etter handel med hensyn til 

transaksjoner som gjennomføres utenfor en handelsplass, gjelde bare for kjøp eller salg av en aksje, et depotbevis, et 

børshandlet fond, et sertifikat eller et annet lignende finansielt instrument. Det er avgjørende at visse transaksjoner, slik 

som dem som innebærer bruk av slike instrumenter til sikkerhetsstillelse, utlån eller andre formål der ombyttingen 

bestemmes av andre faktorer enn gjeldende markedsverdi, ikke offentliggjøres, ettersom de ikke bidrar til 

prisdannelsesprosessen og vil kunne føre til forvirring blant investorer og hindre beste utførelse. 

15) For transaksjoner som gjennomføres utenfor en handelsplass' regler, må det klargjøres hvilket verdipap irforetak som 

skal offentliggjøre en transaksjon i tilfeller der begge parter i transaksjonen er verdipapirforetak etablert i Unionen, for å 

sikre offentliggjøring av transaksjoner uten dublering. Ansvaret for å offentliggjøre en transaksjon bør derfor alltid falle 

på verdipapirforetaket som selger, med mindre bare én av motpartene er en systematisk internaliserer, og det er dette 

foretaket som kjøper. 

16) Dersom bare én av motpartene er systematisk internaliserer i et gitt finansielt instrument, og vedkommende også er 

kjøpende foretak for det finansielle instrumentet, bør dette foretaket ha ansvar for å offentliggjøre transaksjonen, 

ettersom kundene ville forvente at det gjør dette og foretaket har bedre forutsetninger for å fylle ut rapporteringsfeltet 

som viser dets status som systematisk internaliserer. For å sikre at en transaksjon offentliggjøres bare én gang, bør den 

systematiske internalisereren underrette den andre parten om at den offentliggjør transaksjonen. 

17) Det er viktig å opprettholde gjeldende standarder for offentliggjøring av transaksjoner utført som rygg-mot-rygg-handel 

(«back-to-back trades») for å unngå offentliggjøring av én enkelt transaksjon som flere handler og for å gi rettssikkerhet 

omkring hvilket verdipapirforetak som er ansvarlig for å offentliggjøre en transaksjon. To tilsvarende handler som 

inngås samtidig og til samme pris med én og samme motpart, skal derfor offentliggjøres som én enkelt transaksjon. 

18) For å sikre at det nye regelverket for gjennomsiktighet kan fungere effektivt, bør det sørges for innsamling av visse data 

og for tidlig offentliggjøring av de mest relevante markedene med hensyn til likviditet, størrelsen på ordrer som er av 

stort omfang, terskler for utsatt offentliggjøring samt standard markedsstørrelser. 

19) 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. For å sikre at det 

nye regelverket for gjennomsiktighet kan fungere effektivt, bør imidlertid visse bestemmelser i denne forordning få 

anvendelse fra forordningens ikrafttredelsesdato.  
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20) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipap ir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

21) 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: 

KAPITTEL I 

GENERELT 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «porteføljehandel» transaksjoner i fem eller flere ulike finansielle instrumenter der disse transaksjonene handles samtidig av 

samme kunde og som én enhet mot en bestemt referansepris, 

2) «give up-transaksjon» eller «give in-transaksjon» en transaksjon der et verdipapirforetak overlater en kundehandel til eller 

mottar en kundehandel fra et annet verdipapirforetak med henblikk på etterhandelsbehandling, 

3) «verdipapirfinansieringstransaksjon» en verdipapirfinansieringstransaksjon som definert  i artikkel 3 nr. 6 i delegert 

forordning (EU) 2017/577, 

4) «systematisk internaliserer» et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65(2). 

Artikkel 2 

Transaksjoner som ikke bidrar til prisdannelsesprosessen 

(Artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

En transaksjon i aksjer bidrar ikke til prisdannelsesprosessen dersom noen av følgende omstendigheter foreligger: 

a) Transaksjonen gjennomføres med henvisning til en pris som er beregnet på flere tidspunkter etter en gitt referanseverdi, 

herunder transaksjoner som utføres med henvisning til en volumvektet gjennomsnittspris eller tidsvektet gjennomsnittspris.  

b) Transaksjonen er en del av en porteføljehandel. 

c) Transaksjonen er betinget av kjøp, salg, utstedelse eller innløsning av en derivatkontrakt eller et annet finansielt instrument 

der alle bestanddelene i handelen skal gjennomføres samlet. 

d) Transaksjonen gjennomføres av et forvaltningsselskap som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/65/EF(3) eller en forvalter av alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(4) som overfører det reelle eierskapet av aksjene fra en innretning for 

kollektiv investering til en annen, og der ingen verdipapirforetak er part i transaksjonen.  

  

(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).  

(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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).  
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e) Transaksjonen er en give up-transaksjon eller en give in-transaksjon. 

f) Formålet med transaksjonen er å overføre aksjer som sikkerhet i bilaterale transaksjoner eller innenfor rammen av en 

sentral motparts krav til marginer eller sikkerhetsstillelse eller som del av en sentral motparts misligholdshåndte-

ringsprosess. 

g) Transaksjonen fører til levering av aksjer i forbindelse med utnyttelsen av konvertible obligasjoner, opsjoner, dekkede 

warranter eller andre lignende derivater. 

h) Transaksjonen er en verdipapirfinansieringstransaksjon. 

i) Transaksjonen gjennomføres etter reglene eller framgangsmåtene til en handelsplass, en sentral motpart eller en 

verdipapirsentral for å gjennomføre et dekningskjøp for uoppgjorte transaksjoner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 909/2014(1). 

KAPITTEL II 

GJENNO MSIKTIGHET FØR HANDEL 

Avsnitt 1 

Gjennomsiktighet før handel for handelsplasser 

Artikkel 3 

Krav om gjennomsiktighet før handel 

(Artikkel 3 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal offentliggjøre intervallet av kjøps- og salgspriser 

samt ordredybden ved disse prisene. Opplysningene skal offentliggjøres i samsvar med den typen handelssystemer de driver, 

som fastsatt i tabell 1 i vedlegg I. 

2. Gjennomsiktighetskravene nevnt i nr. 1 gjelder også for enhver «bindende interessemarkering» som definert i artikkel  

2 nr. 1 punkt 33) og i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Artikkel 4 

Det mest relevante markedet med hensyn til likviditet 

(Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelsen av artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal det mest relevante markedet med 

hensyn til likviditet for en aksje, et depotbevis, et børshandlet fond, et sertifikat eller et annet lignende finansielt inst rument 

anses som den handelsplassen som har den høyeste omsetningen i Unionen for det finansielle instrumentet. 

2. For å bestemme det mest relevante markedet med hensyn til likviditet i samsvar med nr. 1 skal vedkommende 

myndigheter beregne omsetningen i samsvar med metoden fastsatt i artikkel 17 nr. 4 for hvert finansielt instrument som de er 

vedkommende myndighet for, og for hver handelsplass der det finansielle instrumentet handles. 

3. Beregningen nevnt i nr. 2 skal ha følgende egenskaper: 

a) Den skal for hver handelsplass inkludere transaksjoner som gjennomføres i henhold til reglene for handelsplassen, unntatt 

referansepris og forhandlede transaksjoner som er merket som angitt i tabell 4 i vedlegg I, og transaksjoner som 

gjennomføres på grunnlag av minst én ordre som har vært omfattet av et unntak for store ordrer, og der transaksjonens 

størrelse overstiger terskelen for stort omfang som bestemt i samsvar med artikkel 7.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og 

om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 av 28.8. 2014, 

s. 1). 
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b) Den skal omfatte enten forrige kalenderår eller eventuelt den perioden i forrige kalenderår da det finansielle instrumentet 

ble opptatt til handel eller ble handlet på en handelsplass og ikke var suspendert fra handel. 

4. Inntil det mest relevante markedet med hensyn til likviditet for et bestemt finansielt instrument er bestemt etter 

framgangsmåten i nr. 1-3, er det mest relevante markedet med hensyn til likviditet  den handelsplassen der det finansielle 

instrumentet ble opptatt til handel eller ble handlet første gang. 

5. Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse på aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle 

instrumenter som ble opptatt t il handel eller ble handlet første gang på en handelsplass fire uker eller mindre før utgangen av 

forrige kalenderår. 

Artikkel 5 

Særtrekk ved forhandlede transaksjoner 

(Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

En forhandlet transaksjon i aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater eller andre lignende finansielle instrumenter skal 

anses som en transaksjon som blir forhandlet privat, men som rapporteres i henhold til reglene til en handelsplass, og der en av 

følgende omstendigheter gjelder: 

a) To medlemmer av eller deltakere på handelsplassen utøver en av følgende funksjoner: 

i) Én handler for egen regning, mens en annen handler på vegne av en kunde. 

ii) Begge handler for egen regning. 

iii) Begge handler på vegne av en kunde. 

b) Ett medlem av eller én deltaker på handelsplassen gjør et av følgende: 

i) Handler på vegne av både kjøper og selger. 

ii) Handler for egen regning mot en kundeordre. 

Artikkel 6 

Forhandlede transaksjoner underlagt andre vilkår enn gjeldende markedspris  

(Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

En forhandlet transaksjon med aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter er 

underlagt andre vilkår enn gjeldende markedspris for det finansielle instrumentet dersom en av følgende omstendigheter gjør 

seg gjeldende: 

a) Transaksjonen gjennomføres med henvisning til en pris som er beregnet på flere tidspunkter etter en gitt referanseverdi, 

herunder transaksjoner som utføres med henvisning til en volumvektet  gjennomsnittspris eller tidsvektet gjennomsnittspris. 

b) Transaksjonen er en del av en porteføljehandel. 

c) Transaksjonen er betinget av kjøp, salg, utstedelse eller innløsning av en derivatkontrakt eller et annet finansielt instrument 

der alle bestanddelene i handelen skal gjennomføres samlet. 

d) Transaksjonen gjennomføres av et forvaltningsselskap som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF eller 

en forvalter av alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU som overfører 

det reelle eierskapet til de finansielle instrumentene fra en innretning for kollektiv investering til en annen, og der ingen 

verdipapirforetak er part i transaksjonen. 

e) Transaksjonen er en give up-transaksjon eller en give in-transaksjon. 

f) Transaksjonen har som formål å overføre finansielle instrumenter som sikkerhet i bilaterale transaksjoner eller innenfor 

rammen av en sentral motparts krav til marginer eller sikkerhetsstillelse eller som en del av en sentral motparts 

misligholdshåndteringsprosess.  
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g) Transaksjonen fører til levering av finansielle instrumenter i forbindelse med utnyttelsen av konvertible obligasjoner, 

opsjoner, dekkede warranter eller andre lignende finansielle derivater. 

h) Transaksjonen er en verdipapirfinansieringstransaksjon. 

i) Transaksjonen gjennomføres etter reglene eller framgangsmåtene til en handelsplass, en sentral motpart eller en 

verdipapirsentral for å gjennomføre et dekningskjøp for uoppgjorte transaksjoner i samsvar med forordning (EU)  

nr. 909/2014. 

j) Andre transaksjoner som tilsvarer en av dem som er beskrevet i bokstav a)-i), ved at den er betinget av tekniske egenskaper 

som ikke har noen sammenheng med gjeldende markedsverdi for det finansielle instrumentet som handles. 

Artikkel 7 

Ordrer av stort omfang 

(Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. En ordre for en aksje, et depotbevis, et sertifikat eller et annet lignende finansielt instrument skal anses å være av stort 

omfang dersom ordren er lik eller større enn den minstestørrelsen for ordrer som er angitt i tabell 1 og 2 i vedlegg II. 

2. En ordre for et børshandlet fond skal anses å være av stort omfang dersom ordren er lik eller større enn 1 000 000 euro. 

3. For å bestemme hvilke ordrer som er av stort omfang, skal vedkommende myndigheter i samsvar med nr. 4 beregne 

gjennomsnittlig daglig omsetning for aksjer, depotbevis, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter som handles på 

en handelsplass. 

4. Beregningen nevnt i nr. 3 skal ha følgende egenskaper: 

a) Den skal inkludere transaksjoner gjennomført i Unionen med hensyn til det finansielle instrumentet, enten de ble handlet på 

eller utenfor en handelsplass. 

b) Den skal omfatte tidsrommet som begynner 1. januar i forrige kalenderår og slutter 31. desember i forrige kalenderår, eller 

eventuelt den delen av det kalenderåret da det finansielle instrumentet var opptatt til handel eller ble handlet på en 

handelsplass og ikke var suspendert fra handel. 

Nr. 3 og 4 får ikke anvendelse på aksjer, depotbevis, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter som ble opptatt til 

handel eller ble handlet første gang på en handelsplass fire uker eller mindre før utgangen av forrige kalenderår. 

5. Med mindre prisen eller andre relevante vilkår for gjennomføringen av en ordre endres, får unntaket omhandlet i artikkel 

4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 fortsatt anvendelse på en ordre som er av stort omfang når den innføres i ordreboken, 

men som, etter at den er delvis gjennomført, faller under terskelen som gjelder for det berørte finansielle instrumentet som 

bestemt i samsvar med nr. 1 og 2. 

6. Før en aksje, et depotbevis, et sertifikat eller et annet lignende finansielt instrument handles for første gang på en 

handelsplass i Unionen, skal vedkommende myndighet anslå gjennomsnittlig daglig omsetning for nevnte finansielle 

instrument, idet det tas hensyn til eventuell tidligere handelshistorikk for det finansielle instrumentet og for andre finans ielle 

instrumenter som anses å ha lignende egenskaper, og skal sørge for offentliggjøring av dette anslaget. 

7. Den anslåtte gjennomsnittlige daglige omsetningen nevnt i nr. 6 skal brukes til å beregne ordrer av stort omfang i 

seksukersperioden etter datoen da aksjen, depotbeviset, sertifikatet eller et annet lignende finansielt instrument ble opptatt til 

handel eller ble handlet første gang på en handelsplass. 

8. Vedkommende myndighet skal beregne og sørge for offentliggjøring av gjennomsnittlig daglig omsetning på grunnlag av 

de første fire ukene med handel før utgangen av seksukersperioden nevnt i nr. 7.  
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9. Gjennomsnittlig daglig omsetning nevnt i nr. 8 skal brukes til å beregne ordrer av stort omfang inntil en gjennomsnittlig 

daglig omsetning beregnet i samsvar med nr. 3 får anvendelse. 

10. Ved anvendelsen av denne artikkel skal gjennomsnittlig daglig omsetning beregnes ved å dividere den samlede 

omsetningen for et bestemt finansielt instrument som angitt i artikkel 17 nr. 4 med antallet handelsdager i det aktuelle 

tidsrommet. Antall handelsdager i tidsrommet er antallet handelsdager på det mest relevante markedet med hensyn til likviditet 

for det finansielle instrumentet som fastsatt i samsvar med artikkel 4. 

Artikkel 8 

Type og minstestørrelse for ordrer som holdes i et ordrehåndteringssystem 

(Artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Den typen ordre som holdes i et ordrehåndteringssystem på en handelsplass i påvente av offentliggjøring, og som det kan 

gis unntak fra krav om gjennomsiktighet før handel for, er ordrer som 

a) er beregnet på å bli vist i ordreboken som handelsplassen driver, og er betinget av objektive vilkår som er forhåndsdefinert 

av systemets protokoll, 

b) ikke kan samvirke med andre handelsinteresser før offentliggjøringen i ordreboken som handelsplassen driver, 

c) når de er offentliggjort i ordreboken, samvirker med andre ordrer i samsvar med reglene som gjelder for ordrer av denne 

typen på tidspunktet for offentliggjøring. 

2. Ordrer som holdes i et ordrehåndteringssystem på en handelsplass i påvente av offentliggjøring, og som det kan gis unntak 

fra krav om gjennomsiktighet før handel for, skal på tidspunktet for innlegging og etter eventuelle endringer ha en av følgende 

størrelser: 

a) For en reserveordre, større enn eller lik 10 000 euro. 

b) For alle andre ordrer, større enn eller lik den minste omsettelige mengden som er fastsatt på forhånd av systemoperatøren i 

henhold til dennes regler og protokoller. 

3. En reserveordre som nevnt i nr. 2 bokstav a) skal anses som en ordre med prisbegrensning som består av en offentliggjort  

ordre knyttet til en del av en mengde og en ikke-offentliggjort ordre knyttet til resten av mengden der den ikke-offentliggjorte 

mengden kan gjennomføres først etter at den er sluppet i ordreboken som en ny offentliggjort ordre. 

Avsnitt 2 

Gjennomsiktighet før handel for systematiske internaliserere og verdipapirforetak som handler utenfor en handelsplass 

Artikkel 9 

Ordninger for offentliggjøring av et bindende pristilbud 

(Artikkel 14 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Enhver ordning som en systematisk internaliserer innfører for å oppfylle plikten til å offentliggjøre bindende pristilbud, skal 

oppfylle følgende vilkår: 

a) Ordningen skal omfatte alle rimelige tiltak som er nødvendige for å sikre at opplysningene som skal offentliggjøres, er 

pålitelige, fortløpende blir kontrollert for feil og blir rettet så snart feil blir oppdaget. 

b) Ordningen skal overholde tekniske ordninger som er likeverdige med dem som er angitt for godkjente offentliggjørings-

ordninger i artikkel 15 i delegert forordning (EU) 2017/571, og som letter konsolideringen av opplysningene med 

tilsvarende opplysninger fra andre kilder.  
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c) Ordningen skal gjøre informasjonen tilgjengelig for offentligheten uten forskjellsbehandling. 

d) Ordningen skal omfatte offentliggjøring av tidspunktet da pristilbudene er innført eller endret i samsvar med artikkel 50 i 

direktiv 2014/65/EU som angitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/574(1). 

Artikkel 10 

Priser som gjenspeiler de rådende markedsvilkårene 

(Artikkel 14 nr. 3 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Prisene som offentliggjøres av en systematisk internaliserer, skal gjenspeile rådende markedsvilkår når de på tidspunktet for  

offentliggjøring ligger nær pristilbud av tilsvarende størrelser for samme finansielle instrument på det mest relevante markedet 

med hensyn til likviditet som bestemt i samsvar med artikkel 4 for det finansielle instrumentet. 

Artikkel 11 

Standard markedsstørrelse 

(Artikkel 14 nr. 2 og 4 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Standard markedsstørrelse for aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle 

instrumenter som det finnes et likvid marked for, skal bestemmes på grunnlag av den gjennomsnittlige verdien av 

transaksjonene for hvert finansielle instrument beregnet i samsvar med nr. 2 og 3 og i samsvar med tabell 3 i vedlegg II. 

2. For å bestemme den standard markedsstørrelsen som får anvendelse på et bestemt finansielt instrument som fastsatt i nr. 1, 

skal vedkommende myndigheter beregne gjennomsnittsverdien av transaksjonene med hensyn til alle aksjer, depotbevis, 

børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter som handles på en handelsplass, som det finnes et 

likvid marked for, og som de er vedkommende myndighet for. 

3. Beregningen nevnt i nr. 2 skal ha følgende egenskaper: 

a) Den skal ta hensyn til transaksjoner gjennomført i Unionen i det berørte finansielle instrumentet enten de gjennomføres på 

eller utenfor en handelsplass. 

b) Den skal omfatte enten forrige kalenderår eller eventuelt den perioden i forrige kalenderår da det finansielle instrumentet 

var opptatt til handel eller ble handlet på en handelsplass og ikke var suspendert fra handel. 

c) Den skal utelukke store transaksjoner etter handel som angitt i tabell 4 i vedlegg I. 

Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse på aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter 

som ble opptatt til handel eller ble handlet første gang på en handelsplass fire uker eller mindre før utgangen av forrige 

kalenderår. 

4. Før en aksje, et depotbevis, et børshandlet fond, et sertifikat eller et annet lignende finansielt instrument handles for første 

gang på en handelsplass i Unionen, skal vedkommende myndighet anslå gjennomsnittlig daglig omsetning for nevnte 

finansielle instrument, idet det tas hensyn til eventuell tidligere handelshistorikk for det finansielle instrumentet og for andre 

finansielle instrumenter som anses å ha lignende egenskaper, og skal sørge for offentliggjøring av dette anslaget. 

5. Anslått gjennomsnittsverdi av transaksjonene som fastsatt i nr. 4 skal brukes som standard markedsstørrelse for en aksje, 

et depotbevis, et børshandlet fond, et sertifikat eller et annet lignende finansielt instrument i løpet av seksukersperioden etter 

datoen da aksjen, depotbeviset, det børshandlede fondet, sertifikatet eller det andre lignende finansielle instrumentet ble opptatt 

til handel eller ble handlet første gang på en handelsplass.  

  

(1) Delegert  kommisjonsforordning (EU) 2017/574 av 7. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for klokkers nøyaktighetsgrad (EUT L87 av 31.3.2017, s. 148).  
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6. Vedkommende myndighet skal beregne og sørge for offentliggjøring av den gjennomsnittlige verdien av transaksjoner på 

grunnlag av de første fire ukene med handel før utgangen av seksukersperioden nevnt i nr. 5. 

7. Gjennomsnittsverdien av transaksjonene i nr. 6 får anvendelse umiddelbart etter offentliggjøringen og inntil en ny 

gjennomsnittsverdi av transaksjoner beregnet i samsvar med nr. 2 og 3 får anvendelse. 

8. Ved anvendelsen av denne artikkel skal gjennomsnittsverdien av transaksjonene beregnes ved å dividere den samlede 

omsetningen for et bestemt finansielt instrument som fastsatt i artikkel 17 nr. 4 med det samlede antallet transaksjoner for det 

berørte finansielle instrumentet i det aktuelle tidsrommet. 

KAPITTEL III 

GJENNO MSIKTIGHET ETTER HANDEL FO R HANDELSPLASSER O G VERDIPAPIRFO RETAK SO M HANDLER UTENFO R 

EN HANDELSPLASS 

Artikkel 12 

Krav om gjennomsiktighet etter handel 

(Artikkel 6 nr. 1 og artikkel 20 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, og verdipapirforetak som handler utenfor reglene til 

en handelsplass, skal offentliggjøre nærmere opplysninger om hver transaksjon ved å anvende referansetabell 2, 3 og 4 i 

vedlegg I. 

2. Dersom en tidligere offentliggjort handelsrapport annulleres, skal verdipapirforetak som handler utenfor en handelsplass, 

og markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, offentliggjøre en ny handelsrapport som inneholder alle 

opplysningene fra den opprinnelige handelsrapporten og annulleringsmerket angitt i tabell 4 i vedlegg I. 

3. Dersom en tidligere offentliggjort handelsrapport endres, skal markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en 

handelsplass, og verdipapirforetak som handler utenfor en handelsplass, offentliggjøre følgende opplysninger: 

a) En ny handelsrapport som inneholder alle opplysningene fra den opprinnelige handelsrapporten og annulleringsmerket 

angitt i tabell 4 i vedlegg I. 

b) En ny handelsrapport som inneholder alle opplysningene fra den opprinnelige handelsrapporten med alle nødvendige 

opplysninger korrigert samt endringsmerket angitt i tabell 4 i vedlegg I. 

4. Dersom en transaksjon mellom to verdipapirforetak gjennomføres utenfor en handelsplass' regler, enten for egen regning 

eller på vegne av kunder, skal bare det verdipapirforetaket som selger det aktuelle finansielle instrumentet, offentliggjøre 

transaksjonen gjennom en godkjent offentliggjøringsordning. 

5. Som unntak fra nr. 4 gjelder at dersom bare ett av verdipapirforetakene som er part i transaksjonen, er en systematisk 

internaliserer i det aktuelle finansielle instrumentet, og vedkommende opptrer som det kjøpende foretaket, skal bare dette 

foretaket offentliggjøre transaksjonen gjennom en godkjent offentliggjøringsordning og underrette selgeren om tiltaket som er 

truffet. 

6. Verdipapirforetak skal treffe alle rimelige tiltak for å påse at transaksjonen blir offentliggjort som én enkelt transaksjon. 

For dette formål skal to tilsvarende handler som inngås samtidig og til samme pris med én og samme motpart, anses som én 

enkelt transaksjon. 

Artikkel 13 

Gjennomsiktighet etter handel for visse typer transaksjoner som gjennomføres utenfor en handelsplass 

(Artikkel 20 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Forpliktelsene i artikkel 20 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 får ikke anvendelse på følgende: 

a) Utelukkede transaksjoner oppført i artikkel 2 nr. 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590(1), dersom det er 

relevant.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590 av 28. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 600/2014 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter (EUT L 87 av 31.3.2017,  

s. 449). 
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b) Transaksjoner som gjennomføres av et forvaltningsselskap som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF 

eller en forvalter av alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU, og som 

overfører det reelle eierskapet til finansielle instrumenter fra en innretning for kollektiv investering til en annen, og der 

ingen verdipapirforetak er part i transaksjonen. 

c) Give up-transaksjoner og give in-transaksjoner. 

d) Overføringer av finansielle instrumenter som sikkerhet i bilaterale transaksjoner eller innenfor rammen av en sentral 

motparts krav til marginer eller sikkerhetsstillelse eller som en del av en sentral motparts misligholdshåndteringsp rosess. 

Artikkel 14 

Sanntidsoffentliggjøring av transaksjoner 

(Artikkel 6 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. For transaksjoner som gjennomføres på en gitt handelsplass, skal opplysninger etter handel offentliggjøres som følger: 

a) Dersom transaksjonen finner sted i handelsplassens daglige åpningstid, så nær sanntid som teknisk mulig, og uansett innen 

ett minutt etter den relevante transaksjonen. 

b) Dersom transaksjonen finner sted utenfor handelsplassens daglige åpningstid, før åpningen av neste handelsdag for 

handelsplassen. 

2. For transaksjoner som gjennomføres utenfor en handelsplass, skal opplysninger etter handel offentliggjøres som følger: 

a) Dersom transaksjonen finner sted i løpet av daglig åpningstid for det mest relevante markedet  med hensyn til likviditet 

bestemt i samsvar med artikkel 4 for den aksjen, det depotbeviset, det børshandlede fondet, det sertifikatet eller det andre 

lignende finansielle instrumentet som er berørt, eller i løpet av verdipapirforetakets daglige åpningstid, så nær sanntid som 

teknisk mulig, og uansett innen ett minutt etter den relevante transaksjonen. 

b) Dersom transaksjonen finner sted under omstendigheter som ikke omfattes av bokstav a), umiddelbart ved begynnelsen av 

verdipapirforetakets daglige åpningstid og senest før åpningen av neste handelsdag på det mest relevante markedet med 

hensyn til likviditet bestemt i samsvar med artikkel 4. 

3. Opplysninger om en porteføljehandel skal, for hver transaksjon som inngår, offentliggjøres så nær sanntid som teknisk 

mulig, idet det tas hensyn til behovet for å tildele prisen til bestemte aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre 

lignende finansielle instrumenter. Hver av transaksjonene som inngår, skal vurderes separat for å kunne bestemme om ut satt 

offentliggjøring av opplysninger om denne transaksjonen er mulig i henhold til artikkel 15. 

Artikkel 15 

Utsatt offentliggjøring av transaksjoner 

(Artikkel 7 nr. 1 og artikkel 20 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Dersom en vedkommende myndighet tillater utsatt offentliggjøring av opplysningene om transaksjoner i henhold til 

artikkel 7 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014, skal markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, og 

verdipapirforetak som handler utenfor en handelsplass, offentliggjøre hver transaksjon senest ved utgangen av det aktuelle 

tidsrommet angitt i tabell 4, 5 og 6 i vedlegg II, forutsatt at følgende kriterier er oppfylt: 

a) Transaksjonen er mellom et verdipapirforetak som handler for egen regning, unntat t ved prinsipalmatchingshandel, og en 

annen motpart. 

b) Transaksjonens omfang er lik eller større enn relevant minste kvalifiserende størrelse, som angitt i tabell 4, 5 eller 6 i 

vedlegg II. 

2. Relevant minste kvalifiserende størrelse med henblikk på nr. 1 bokstav b) skal bestemmes i samsvar med gjennomsnittlig 

daglig omsetning beregnet som angitt i artikkel 7.  
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3. For transaksjoner som utsatt offentliggjøring er tillatt for fram til handelsdagens avslutning som angitt i tabell 4, 5 og 6 i 

vedlegg II, skal verdipapirforetak som handler utenfor en handelsplass, samt markedsoperatører og verdipapirforetak som driver 

en handelsplass, offentliggjøre opplysninger om disse transaksjonene enten 

a) så nær sanntid som mulig etter handelsdagens avslutning, som innbefatter lukkeauksjonen, for transaksjoner som 

gjennomføres mer enn to timer før handelsdagens avslutning, 

b) senest kl. 12 lokal tid på neste handelsdag for transaksjoner som ikke omfattes av bokstav a). 

For transaksjoner som finner sted utenfor en handelsplass, gjelder henvisninger til handelsdager og lukkeauksjoner det mest 

relevante markedet med hensyn til likviditet som fastsatt i samsvar med artikkel 4. 

4. Dersom en transaksjon mellom to verdipapirforetak gjennomføres utenfor en handelsplass' regler, er vedkommende 

myndighet for fastsettelse av aktuell utsettelsesordning den vedkommende myndigheten for det verdipapirforetaket som har 

ansvaret for å offentliggjøre handelen gjennom en godkjent offentliggjøringsordning i samsvar med artikkel 12 nr. 5 og 6. 

Artikkel 16 

Henvisninger til handelsdag og daglig åpningstid 

1. Med handelsdag i forbindelse med en handelsplass menes en hvilken som helst dag da denne handelsplassen er åpen for 

handel. 

2. Med daglig åpningstid for en handelsplass eller et verdipapirforetak menes den tiden som handelsplassen eller 

verdipapirforetaket på forhånd har fastsatt og offentliggjort som sin åpningstid. 

3. Med handelsdagens åpning på en gitt handelsplass menes begynnelsen av handelsplassens daglige åpningstid. 

4. Med handelsdagens avslutning på en gitt handelsplass menes avslutningen av handelsplassens daglige åpningstid. 

KAPITTEL IV 

FELLESBESTEMMELSER O M GJENNO MSIKTIGHET FØR O G ETTER HANDEL 

Artikkel 17 

Metode, offentliggjøringsdato og anvendelsesdato for gjennomsiktighetsberegninger 

(Artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Senest 14 måneder etter datoen for anvendelsen av forordning (EU) nr. 600/2014, og deretter innen 1. mars hvert år, skal 

vedkommende myndigheter, for hvert finansielt instrument som de er vedkommende myndighet for, innhente data, beregne og 

sørge for offentliggjøring av følgende opplysninger: 

a) Den handelsplassen som er det mest relevante markedet med hensyn til likviditet som fastsatt i artikkel 4 nr. 2. 

b) Gjennomsnittlig daglig omsetning for å fastslå størrelsen på ordrer som er av stort omfang som fastsatt i artikkel 7 nr. 3. 

c) Gjennomsnittsverdien av transaksjoner for å bestemme standard markedsstørrelse som fastsatt i artikkel 11 nr. 2. 

2. Vedkommende myndigheter, markedsoperatører og verdipapirforetak, herunder verdipapirforetak som driver en 

handelsplass, skal bruke opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, for formålene i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og c) 

og artikkel 14 nr. 2 og 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 i et tidsrom på tolv måneder fra 1. april i det året da opplysningene 

offentliggjøres. 

Dersom opplysningene nevnt i første ledd erstattes med nye opplysninger i henhold til nr. 3 i løpet av tolvmånedersperioden 

nevnt der, skal vedkommende myndigheter, markedsoperatører og verdipapirforetak, herunder verdipapirforetak som driver en 

handelsplass, bruke de nye opplysningene for formålene i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og c) og artikkel 14 nr. 2 og 4 i forordning 

(EU) nr. 600/2014.  
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3. Vedkommende myndigheter skal sikre at opplysningene som skal offentliggjøres i henhold til nr. 1, ajourføres 

regelmessig for formålene i forordning (EU) nr. 600/2014, og at alle endringer i en aksje, et depotbevis, et børshandlet fond, et 

sertifikat eller et annet lignende finansielt instrument som i vesentlig grad påvirker de tidligere beregningene og de 

offentliggjorte opplysningene, inngår i slike ajourføringer. 

4. Med henblikk på beregningene nevnt i nr. 1 skal omsetningen i forbindelse med et finansielt instrument beregnes ved, for 

hver transaksjon som er gjennomført i løpet av et fastsatt tidsrom, å summere resultatene av multiplikasjon av antall enheter av 

instrumentet som utveksles mellom kjøpere og selgere, med den enhetsprisen som gjelder for en slik transaksjon. 

5. Etter handelsdagens avslutning, men før utløpet av dagen, skal handelsplasser framlegge for vedkommende myndigheter 

opplysningene angitt i tabell 1 og 2 i vedlegg III når det finansielle instrumentet opptas til handel eller handles første gang på 

handelsplassen, eller når disse tidligere oversendte opplysningene er endret. 

Artikkel 18 

Henvisning til vedkommende myndigheter 

(Artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Vedkommende myndighet for et bestemt finansielt instrument som er ansvarlig for å utføre beregningene og sikre 

offentliggjøring av opplysningene nevnt i artikkel 4, 7, 11 og 17, er den vedkommende myndigheten for det mest relevante 

markedet med hensyn til likviditet i artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 og angitt i artikkel 16 nr. 2 i delegert forordning 

(EU) 2017/571. 

Artikkel 19 

Overgangsbestemmelser 

1. Som unntak fra artikkel 17 nr. 1 skal vedkommende myndigheter samle inn data, beregne og sørge for offentliggjøring 

umiddelbart etter fullføringen i samsvar med følgende tidsramme: 

a) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato som er minst ti uker før 

datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014, skal vedkommende myndigheter offentliggjøre resultatet av 

beregningene senest fire uker før datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014. 

b) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato i løpet av perioden som 

begynner ti uker før datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014 og slutter dagen før datoen for anvendelse av 

forordning (EU) nr. 600/2014, skal vedkommende myndigheter offentliggjøre resultatet av beregningene senest på datoen 

for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014. 

2. Beregningene omhandlet i nr. 1 skal utføres som følger: 

a) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato som er minst seksten uker 

før datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014, skal beregningene bygge på de dataene som er tilgjengelige for 

en referanseperiode på 40 uker som begynner 52 uker før datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014. 

b) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato i løpet av perioden som 

begynner seksten uker før datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014 og slutter ti uker før datoen for 

anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014, skal beregningene bygge på de dataene som er tilgjengelige for den første 

fireukers handelsperioden for det finansielle instrumentet. 

c) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato i løpet av perioden som 

begynner ti uker før datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014 og slutter dagen før datoen for anvendelse av 

forordning (EU) nr. 600/2014, skal beregningene bygge på den tidligere handelshistorikken for de finansielle instrumentene 

eller andre finansielle instrumenter som anses å ha lignende egenskaper som disse finansielle instrumentene. 
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3. Vedkommende myndigheter, markedsoperatører og verdipapirforetak, herunder verdipapirforetak som driver en 

handelsplass, skal bruke opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, for formålene i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og c) 

og artikkel 14 nr. 2 og 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 i et t idsrom på 15 måneder fra forordningens anvendelsesdato. 

4. I løpet av perioden nevnt i nr. 3 skal vedkommende myndigheter påse følgende med hensyn til de finansielle 

instrumentene nevnt i nr. 2 bokstav b) og c): 

a) At opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, fortsatt er hensiktsmessige ved anvendelsen av artikkel 4 nr. 1 

bokstav a) og c) samt artikkel 14 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

b) At opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, om nødvendig ajourføres på grunnlag av en lengre 

handelsperiode og en mer omfattende handelshistorikk. 

Artikkel 20 

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. 

Artikkel 19 får imidlertid anvendelse fra den dato denne forordning trer i kraft. 

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. 401-410.]  


