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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/590 

av 28. juli 2016 

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

reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til 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 26 nr. 9 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For at vedkommende myndigheter skal kunne foreta en effektiv dataanalyse, bør ensartede standarder og formater 

brukes ved rapportering av transaksjoner. 

2) På grunnlag av markedspraksis, erfaringer på tilsynsområdet og markedsutvikling bør betydningen av begrepet 

«transaksjon» i forbindelse med rapportering være bred. Begrepet bør omfatte kjøp og salg av rapporteringspliktige 

instrumenter samt andre tilfeller av erverv eller avhending av rapporteringspliktige instrumenter, ettersom disse også 

kan føre til bekymringer med hensyn til markedsmisbruk. Selv endringer i den nominelle verdien kan gi opphav til 

bekymringer om mulig markedsmisbruk, ettersom de ligner på supplerende kjøps- eller salgstransaksjoner. For at 

vedkommende myndigheter skal kunne skille disse endringene fra andre kjøps- eller salgstransaksjoner, bør 

opplysninger om slike endringer rapporteres særskilt i transaksjonsrapporter. 

3) Begrepet «transaksjon» bør ikke omfatte handlinger eller hendelser som ikke må rapporteres til vedkommende 

myndigheter i forbindelse med markedsovervåking. For å sikre at opplysninger om slike handlinger og hendelser ikke 

inngår i transaksjonsrapporter, bør de uttrykkelig være unntatt fra definisjonen av en transaksjon. 

4) For å klargjøre hvilke verdipapirforetak som har plikt til å rapportere transaksjoner, bør den virksomheten eller de 

tjenestene som fører til en transaksjon, spesifiseres. Et verdipapirforetak bør derfor anses for å utføre en transaksjon 

dersom det utfører en tjeneste eller en virksomhet som nevnt i nr. 1, 2 og 3 i avsnitt A i vedlegg I til europaparlaments - 

og rådsdirektiv 2014/65/EU(2), treffer beslutninger om investeringer i henhold til en diskresjonær fullmakt gitt av en 

kunde eller overfører finansielle instrumenter til eller fra kontoer, forutsatt at slike tjenester eller slik virksomhet i hvert 

enkelt tilfelle har ført til en transaksjon. I samsvar med artikkel 26 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 bør 

verdipapirforetak som anses for å ha formidlet ordrer som fører til transaksjoner, ikke anses for å ha utført disse 

transaksjonene. 

5) For å unngå manglende rapportering eller dobbeltrapportering fra verdipapirforetak som formidler ordrer til hverandre, 

bør verdipapirforetaket som har til hensikt å formidle ordren, bli enig med det foretaket som mottar ordren, om hvorvidt 

dette foretaket skal rapportere alle opplysningene om den resulterende transaksjonen eller videreformidle ordren til et 

annet verdipapirforetak. I mangel av en avtale bør ordren anses som ikke formidlet, og hvert verdipapirforetak bør legge 

fram sin egen transaksjonsrapport med [alle] nærmere opplysninger om transaksjonen som verdipapirforetaket 

rapporterer. Videre bør nærmere opplysninger med hensyn til ordren som skal formidles mellom foretakene, angis for å 

sikre at vedkommende myndigheter mottar opplysninger som er relevante, nøyaktige og fullstendige. 

6) For å sikre en pålitelig og effektiv identifisering av de verdipapirforetakene som har ansvaret for å utføre transaksjoner, 

bør disse foretakene sikre at de er identifisert i den transaksjonsrapporten som framlegges som følge av deres plikt til å 

rapportere transaksjoner, ved hjelp av godkjente, utstedte og behørig fornyede identifikatorer for juridiske personer 

(LEI-koder).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 449, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  
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7) For å sikre ensartet og pålitelig identifisering av fysiske personer nevnt i transaksjonsrapporter, bør de identifiseres ved 

hjelp av en sammenkjeding av det landet der de er statsborgere, og identifikatorene tildelt av det landet der de aktuelle 

personene er statsborgere. Dersom slike identifikatorer ikke er tilgjengelige, bør fysiske personer identifiseres ved hjelp 

av identifikatorer som dannes ved sammenkjeding av deres fødselsdato og navn. 

8) For å fremme markedsovervåking bør identifiseringen av kunder være ensartet, entydig og pålitelig. Transaksjons-

rapportene bør derfor inneholde fullt navn og fødselsdato for kunder som er fysiske personer, og de bør identifisere 

kunder som er juridiske personer, ved hjelp av deres LEI-koder. 

9) Personer eller dataalgoritmer som treffer investeringsbeslutninger, kan være årsaken til markedsmisbruk. For å sikre en 

effektiv markedsovervåking når investeringsbeslutninger treffes av en annen person enn kunden eller av en 

dataalgoritme, bør personen eller algoritmen identifiseres i transaksjonsrapporten ved hjelp av entydige, pålitelige og 

ensartede identifikatorer. Dersom mer enn én person i et verdipapirforetak treffer investeringsbeslutningen, skal den 

personen som har hovedansvaret for beslutningen, identifiseres i rapporten. 

10) De personene eller dataalgoritmene som har ansvaret for å bestemme hvilken handelsplass som skal brukes, eller hvilket 

verdipapirforetak ordrer skal formidles til, eller for å fastsette andre vilkår knyttet til utførelsen av ordren, kan dermed 

være årsaken til markedsmisbruk. For å sikre en effektiv markedsovervåking bør en person eller en dataalgoritme i det 

verdipapirforetaket som har ansvaret for slik virksomhet, identifiseres i transaksjonsrapporten. Dersom både en person 

og en dataalgoritme eller mer enn én person eller dataalgoritme er involvert, bør verdipapirforetaket fastslå, på et 

ensartet grunnlag og etter kriterier som er fastsatt på forhånd, hvilken person eller dataalgoritme som har hovedansvaret 

for denne virksomheten. 

11) For å muliggjøre en effektiv markedsovervåking bør transaksjonsrapporter inneholde nøyaktige opplysninger om enhver 

endring i posisjonen til et verdipapirforetak eller dets kunde som følge av en rapporteringspliktig t ransaksjon på det 

tidspunktet da en slik transaksjon fant sted. Verdipapirforetak bør derfor rapportere relaterte felter i samme 

transaksjonsrapport på en ensartet måte og rapportere en transaksjon eller forskjellige deler av en transaksjon på en slik 

måte at deres rapporter tilsammen gir et klart og samlet bilde som nøyaktig gjenspeiler endringer i en posisjon. 

12) Shortsalgtransaksjoner bør særlig merkes som sådanne, uansett om disse transaksjonene utgjør en fullstendig eller en 

delvis shortsalgtransaksjon. 

13) Transaksjoner i kombinasjoner av finansielle instrumenter byr på særlige utfordringer for en effektiv markeds-

overvåking. Vedkommende myndighet må ha et samlet overblikk og kunne se de enkelte transaksjonene i hvert enkelt 

finansielt instrument som inngår i en transaksjon som omfatter mer enn ett finansielt instrument. Verdipapirforetak som 

utfører transaksjoner i en kombinasjon av finansielle instrumenter, bør derfor rapportere transaksjonen for hvert 

finansielt instrument separat og knytte disse rapportene sammen med en identifikator som er entydig på foretaksnivå, til 

gruppen av transaksjonsrapporter som gjelder denne utførelsen. 

14) For å sikre en effektiv overvåking av juridiske personers eventuelle markedsmisbruk bør medlemsstatene påse at LEI-

koder utformes, tildeles og vedlikeholdes i samsvar med internasjonalt vedtatte prinsipper som sikrer at juridiske 

personer identifiseres på en ensartet og entydig måte. Verdipapirforetak bør motta LEI-koder fra kundene før de yter 

tjenester som vil utløse rapporteringsforpliktelser med hensyn til transaksjoner som gjennomføres på vegne av disse 

kundene, og bruke slike LEI-koder i sine transaksjonsrapporter. 

15) For å sikre en effektiv og formålstjenlig markedsovervåking bør transaksjonsrapporter framlegges bare én gang og til én 

enkelt vedkommende myndighet, som kan videresende dem til andre berørte vedkommende myndigheter. Dersom et 

verdipapirforetak utfører en transaksjon, bør det derfor framlegge rapporten for vedkommende myndighet i 

verdipapirforetakets hjemstat, uansett om en filial er berørt eller om det rapporterende foretaket utførte transaksjonen 

gjennom en filial i en annen medlemsstat. Dersom en transaksjon utføres helt eller delvis gjennom en filial av et 

verdipapirforetak som ligger i en annen medlemsstat, bør rapporten framlegges bare én gang for vedkommende 

myndighet i verdipapirforetakets hjemstat, med mindre annet er avtalt med vedkommende myndigheter i hjemstaten og 

vertsstaten. For å sikre at vedkommende myndigheter i vertsstaten kan føre tilsyn med de tjenestene som ytes av filialer 

på deres territorium, har de behov for å motta transaksjonsrapporter om filialenes virksomhet. Av denne grunn, og for å 

sikre at transaksjonsrapporter kan videresendes til alle berørte vedkommende myndigheter for de filialene som deltar i 

disse transaksjonene, må rapportene nødvendigvis inneholde detaljerte opplysninger om filialers virksomhet.  
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16) Fullstendige og nøyaktige rapporteringsopplysninger om transaksjoner er av avgjørende betydning for å overvåke 

markedsmisbruk. Handelsplasser og verdipapirforetak bør derfor ha metoder og ordninger for å sikre at fullstendige og 

nøyaktige transaksjonsrapporter kan framlegges for vedkommende myndigheter. Godkjente rapporteringsordninger bør 

ikke omfattes av denne forordning ettersom de er underlagt en særlig ordning fastsatt i delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2017/571(1) og er omfattet av tilsvarende krav for å sikre at opplysningene er fullstendige og korrekte. 

17) For å kunne spore annulleringer eller rettelser bør verdipapirforetaket oppbevare opplysninger om rettelser og 

annulleringer som er blitt framlagt av den godkjente rapporteringsordningen, dersom den godkjente rapporterings-

ordningen, i samsvar med instruksene fra verdipapirforetaket, annullerer eller ret ter en transaksjonsrapport framlagt på 

vegne av et verdipapirforetak. 

18) Fastsettelse av det mest relevante markedet med hensyn til likviditet gjør det mulig å videreformidle transaksjons -

rapporter til andre vedkommende myndigheter og sikrer at investorer kan identifisere vedkommende myndigheter som 

de skal rapportere sine korte posisjoner til i henhold til artikkel 5, 7 og 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 236/2012(2). Reglene for fastsettelse av berørt vedkommende myndighet i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/39/EF(3) har fungert effektivt for de fleste finansielle instrumenter og bør derfor ikke endres. Likevel 

bør det innføres nye regler særskilt for de instrumentene som ikke er omfattet av direktiv 2004/39/EF, det vil s i 

gjeldsinstrumenter utstedt av en enhet i en tredjestat, utslippskvoter og derivater der det umiddelbart underliggende ikke 

har noen global identifikator eller er en kurv eller en indeks utenfor EØS. 

19) For å sikre ensartethet og at finansmarkedene fungerer på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at bestemmelsene i 

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

20) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdip apir- 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(4). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Datastandarder og -formater for transaksjonsrapportering 

En transaksjonsrapport skal inneholde alle opplysningene nevnt i tabell 2 i vedlegg I for de aktuelle finansielle instrumentene. 

Alle de opplysningene som skal inngå i transaksjonsrapportene, skal innberettes i samsvar med standardene og formatene som 

er angitt i tabell 2 i vedlegg I, i et elektronisk og maskinleselig format og i en felles XML-mal i samsvar med ISO 20022-

metoden. 

Artikkel 2 

Betydningen av begrepet «transaksjon» 

1. Med hensyn til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 utgjør en transaksjon avslutningen av et erverv eller 

avhendingen av et finansielt instrument som omhandlet i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014.  

  

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

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

datarapporteringstjenester (EUT L 87 av 31.03.2017, s. 126).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars 2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler  

(EUT L 86 av 24.3.2012, s. 1). 

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

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

(EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1). 

(4) 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. Et erverv omhandlet i nr. 1 skal omfatte følgende: 

a) Kjøp av et finansielt instrument. 

b) Inngåelse av en derivatkontrakt. 

c) En økning i den nominelle verdien til en derivatkontrakt. 

3. En avhending omhandlet i nr. 1 skal omfatte følgende: 

a) Salg av et finansielt instrument. 

b) Avvikling av en derivatkontrakt. 

c) Et fall i den nominelle verdien til en derivatkontrakt. 

4. Med hensyn til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 omfatter transaksjon også samtidig erverv og avhending av et 

finansielt instrument dersom dette ikke medfører endringer i eiendomsretten til dette finansielle instrumentet, men der det 

kreves offentliggjøring etter handel i henhold til artikkel 6, 10, 20 eller 21 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

5. Med hensyn til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal en transaksjon ikke omfatte følgende: 

a) Verdipapirfinansieringstransaksjoner som definert i artikkel 3 nr. 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 2015/2365(1). 

b) En kontrakt som utelukkende inngås i forbindelse med clearing eller oppgjør. 

c) Avvikling av gjensidige forpliktelser mellom parter, der nettoforpliktelsen framføres. 

d) Et erverv eller en avhending som utelukkende er et resultat av depotvirksomhet. 

e) En overdragelse etter handel eller en omgjøring av en derivatkontrakt der en av partene i derivatkontrakten erstattes av en 

tredjepart. 

f) Porteføljekomprimering. 

g) Utstedelse eller innløsning av andeler i en innretning for kollektiv investering foretatt av forvalteren av innretningen for 

kollektiv investering. 

h) Utøvelse av en rett som er innebygd i et finansielt instrument, eller konvertering av en konvertibel obligasjon og den 

resulterende transaksjonen i det underliggende finansielle instrumentet. 

i) Utstedelse, utløp eller innløsning av et finansielt instrument som et resultat av forhåndsbestemte avtalevilkår eller 

obligatoriske hendelser som ligger utenfor investorens kontroll, og der investoren ikke treffer noen investeringsbeslutning 

på det tidspunktet da det finansielle instrumentet utstedes, utløper eller innløses. 

j) Et fall eller en økning i den nominelle verdien til en derivatkontrakt som et resultat av forhåndsbestemte avtalevilkår eller 

obligatoriske hendelser der investoren ikke treffer noen investeringsbeslutning på det tidspunktet da den nominelle verdien 

endres. 

k) En endring i sammensetningen av en indeks eller en kurv som inntreffer etter at en transaksjon er utført. 

l) Et erverv i henhold til en plan for reinvestering av utbytte. 

m) Et erverv eller en avhending i et aksjeinsentivprogram for ansatte eller som følge av forvaltning av et fond med eiendeler 

som det ikke er gjort krav på, eller av rettigheter til resterende delaksjer etter foretakshendelser eller som del av et 

aksjonærreduksjonsprogram, dersom alle følgende kriterier er oppfylt: 

i) Datoene for erverv eller avhending er fastsatt og offentliggjort på forhånd.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/2365 av 25. november 2015 om gjennomsiktighet med hensyn til 

verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 av 23.12.2015, s.  1). 
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ii) Investeringsbeslutningen om erverv eller avhending som treffes av investoren, innebærer at investoren velger å inngå i 

transaksjonen uten mulighet til ensidig å kunne endre vilkårene for transaksjonen. 

iii) Det går minst ti bankdager fra investeringsbeslutningen treffes til transaksjonen utføres. 

iv) Verdien av transaksjonen begrenses til et beløp tilsvarende 1 000 euro for én enkelt transaksjon for den aktuelle 

investoren i det aktuelle instrumentet, eller, dersom ordningen innebærer flere transaksjoner, den samlede verdien av 

transaksjonen begrenses til et beløp som tilsvarer 500 euro for den aktuelle investoren i det aktuelle instrumentet per 

kalendermåned. 

n) Et tilbud om ombytting og tilbakekjøp av en obligasjon eller en annen type gjeldsinstrument der vilkårene for tilbudet er 

fastsatt og offentliggjort på forhånd og investeringsbeslutningen innebærer at investoren velger å inngå i transaksjonen uten 

mulighet til ensidig å kunne endre vilkårene for den. 

o) Et erverv eller en avhending som utelukkende er et resultat av overføring av sikkerhet. 

Unntaket fastsatt i første ledd bokstav a) får ikke anvendelse på verdipapirfinansieringstransaksjoner der et medlem av Det 

europeiske system av sentralbanker er motpart. 

Unntaket fastsatt i første ledd bokstav i) får ikke anvendelse på børsintroduksjoner eller etterfølgende offentlige emisjoner eller 

plasseringer eller på gjeldsutstedelse. 

Artikkel 3 

Betydningen av begrepet «utførelse av en transaksjon» 

1. Et verdipapirforetak skal anses for å ha utført en transaksjon i henhold til artikkel 2 dersom det yter en eller flere av 

følgende tjenester eller utfører noen av følgende aktiviteter som innebærer en transaksjon: 

a) Mottar og formidler ordrer i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter. 

b) Utfører ordrer på vegne av kunder. 

c) Handler for egen regning. 

d) Treffer en investeringsbeslutning i samsvar med en diskresjonær fullmakt gitt av en kunde. 

e) Overfører finansielle instrumenter til eller fra kontoer. 

2. Et verdipapirforetak skal ikke anses for å ha utført en transaksjon dersom det har formidlet en ordre i samsvar med 

artikkel 4. 

Artikkel 4 

Formidling av en ordre 

1. Et verdipapirforetak som formidler en ordre i henhold til artikkel 26 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 (det formidlende 

foretaket), skal anses for å ha formidlet denne ordren bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Ordren ble mottatt fra foretakets kunder eller er et resultat av dets beslutning om å erverve eller avhende et bestemt 

finansielt instrument i henhold til en diskresjonær fullmakt gitt av en eller flere kunder. 

b) Det formidlende foretaket har formidlet de ordreopplysningene som er nevnt i nr. 2, til et annet verdipapirforetak 

(mottakende foretak). 

c) Det mottakende foretaket er underlagt artikkel 26 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 og avtaler enten å rapportere 

transaksjonen som er et resultat av den aktuelle ordren, eller å formidle ordreopplysningene i samsvar med denne artikkel til 

et annet verdipapirforetak.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1699 

 

 

Med hensyn til første ledd bokstav c) skal avtalen angi en frist for når det formidlende foretaket skal ha framlagt 

ordreopplysningene for det mottakende foretaket, og den skal spesifisere at det mottakende foretaket skal kontrollere om 

mottatte ordreopplysninger inneholder åpenbare feil eller utelatelser, før det framlegger en transaksjonsrapport eller formidler 

ordren i samsvar med denne artikkel. 

2. Følgende ordreopplysninger skal formidles i samsvar med nr. 1, i den utstrekning de er relevante for en bestemt ordre: 

a) Det finansielle instrumentets identifikasjonskode. 

b) Angivelse av om ordren gjelder erverv eller avhending av det finansielle instrumentet. 

c) Prisen og mengden som er angitt i ordren. 

d) Angivelse av og nærmere opplysninger om det formidlende foretakets kunde i forbindelse med ordren. 

e) Angivelse av og nærmere opplysninger om kundens beslutningstaker dersom investeringsbeslutningen treffes i henhold til 

en fullmakt. 

f) En betegnelse som identifiserer et shortsalg. 

g) En betegnelse som identifiserer en person eller en algoritme som er ansvarlig for investeringsbeslutningen i det formidlende 

foretaket. 

h) Angivelse av landet til verdipapirforetakets filial som fører tilsyn med personen som er ansvarlig for investerings -

beslutningen, samt landet til verdipapirforetakets filial som mottok ordren fra kunden eller traff en investeringsbeslutning 

for en kunde i samsvar med en diskresjonær fullmakt gitt av kunden. 

i) Dersom det dreier seg om en ordre vedrørende varederivater, angivelse av om transaksjonen reduserer risikoen på en 

objektivt målbar måte i henhold til artikkel 57 i direktiv 2014/65/EU. 

j) Koden som identifiserer det formidlende foretaket. 

Med hensyn til første ledd bokstav d) skal kunden, dersom kunden er en fysisk person, betegnes i samsvar med artikkel 6. 

Med hensyn til første ledd bokstav j) skal koden, dersom den formidlede ordren ble mottatt fra et tidligere foretak som ikke 

formidlet ordren i samsvar med vilkårene fastsatt i denne artikkel, være den koden som identifiserer det formidlende foretaket. 

Dersom den formidlede ordren ble mottatt fra et tidligere formidlende foretak i samsvar med vilkårene fastsatt i denne artikkel, 

skal koden angitt i henhold til første ledd bokstav j) være koden som identifiserer det tidligere formidlende foretaket. 

3. Dersom det er flere enn ett formidlende foretak involvert i en bestemt ordre, skal de ordreopplysningene som er nevnt i 

første ledd bokstav d)–i) i nr. 2, formidles for det første formidlende foretakets kunde. 

4. Dersom ordren er slått sammen for flere kunder, skal opplysningene nevnt i nr. 2 formidles for hver kunde. 

Artikkel 5 

Identifisering av verdipapirforetak som utfører en transaksjon 

1. Et verdipapirforetak som utfører en transaksjon, skal sikre at det er identifisert med en godkjent, utstedt og behørig fornyet 

identifikator for juridiske personer (ISO 17442-kode) i den transaksjonsrapporten som framlegges i samsvar med artikkel 26  

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

2. Et verdipapirforetak som utfører en transaksjon, skal sikre at referanseopplysningene som gjelder foretakets identifikator 

for juridiske personer, fornyes i samsvar med de vilkårene som stilles av en av de lokale, akkrediterte registerførerne (Local 

Operating Units, LOU) som inngår i systemet for globale identifikatorer for juridiske personer (Global Legal Entity Identifier 

System).  
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Artikkel 6 

Betegnelse for å identifisere fysiske personer 

1. En fysisk person skal i en transaksjonsrapport identifiseres med den betegnelsen som følger av sammenkjedingen av ISO 

3166-1 alfa-2-koden (landkode med to bokstaver) som angir personens statsborgerskap, etterfulgt av den nasjonale 

kundeidentifikatoren oppført i vedlegg II basert på personens statsborgerskap. 

2. Den nasjonale kundeidentifikatoren nevnt i nr. 1 skal tildeles i samsvar med den prioritetsrekkefølgen som er fastsatt i 

vedlegg II, med anvendelse av den høyeste prioriterte identifikatoren for en person, uansett om denne identifikatoren allerede er 

kjent av verdipapirforetaket. 

3. Dersom en fysisk person er statsborger i mer enn én EØS-stat, anvendes den landkoden for statsborgerskap som i 

alfabetisk rekkefølge kommer først i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-koden, og identifikatoren for dette statsborgerskapet i 

samsvar med nr. 2. Dersom en fysisk person har statsborgerskap i et land utenfor EØS, anvendes den identifikatoren som har 

høyest prioritet i feltet «All other countries» («Alle øvrige land») i vedlegg II. Dersom en fysisk person har statsborgerskap 

både i en EØS-stat og i et land utenfor EØS, anvendes landkoden for EØS-statsborgerskapet og den identifikatoren som har 

høyest prioritet for dette statsborgerskapet, tildelt i samsvar med nr. 2. 

4. Dersom identifikatoren tildelt i samsvar med nr. 2 viser til CONCAT, skal den fysiske personen identifiseres av 

verdipapirforetaket ved sammenkjeding av følgende elementer i denne rekkefølgen: 

a) Personens fødselsdato i formatet ÅÅÅÅMMDD. 

b) De fem første bokstavene i fornavnet. 

c) De fem første bokstavene i etternavnet. 

5. Med hensyn til nr. 4 skal prefikser til navn utelates, og fornavn og etternavn som er på under fem bokstaver, skal utfylles 

med ‘#’ for å sikre at henvisningene til navn og etternavn i samsvar med nr. 4 inneholder fem tegn. Det skal utelukkende brukes 

store bokstaver. Det skal ikke brukes apostrofer, aksenter, bindestreker, skilletegn eller mellomrom. 

Artikkel 7 

Nærmere opplysninger om kundens identitet samt identifikator for og nærmere opplysninger om beslutningstakeren  

1. En transaksjonsrapport om en transaksjon utført på vegne av en kunde som er en fysisk person, skal inneholde kundens  

fulle navn og fødselsdato som angitt i felt 9, 10, 11, 18, 19 og 20 i tabell 2 i vedlegg I. 

2. Dersom kunden ikke er den personen som treffer investeringsbeslutningen i forbindelse med denne transaksjonen, skal 

transaksjonsrapporten identifisere den personen som treffer en slik beslutning på kundens vegne, som angitt i felt 12–15 for 

kjøperen og i felt 21–24 for selgeren i tabell 2 i vedlegg I. 

Artikkel 8 

Identifisering av personen eller dataalgoritmen som er ansvarlig for investeringsbeslutningen  

1. Dersom en person eller en dataalgoritme i et verdipapirforetak treffer investeringsbeslutningen om å erverve eller avhende 

et bestemt finansielt instrument, skal denne personen eller dataalgoritmen identifiseres som angitt i felt 57 i tabell 2 i vedlegg I. 

Verdipapirforetaket skal bare identifisere en slik person eller dataalgoritme dersom denne investeringsbeslutningen treffes enten 

på vegne av verdipapirforetaket eller på vegne av en kunde i samsvar med en diskresjonær fullmakt gitt av kunden.  
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2. Dersom mer enn én person i verdipapirforetaket treffer investeringsbeslutningen, skal verdipapirforetaket bestemme 

hvilken person som har hovedansvaret for denne beslutningen. Den personen som får hovedansvaret for 

investeringsbeslutningen, skal utpekes i henhold til kriterier som er fastsatt på forhånd av verdipapirforetaket. 

3. Dersom en dataalgoritme i verdipapirforetaket er ansvarlig for investeringsbeslutningen i samsvar med nr. 1, skal 

verdipapirforetaket gi dataalgoritmen en betegnelse for å identifisere den i en transaksjonsrapport. Denne betegnelsen skal 

oppfylle følgende vilkår: 

a) Den skal være unik for hvert sett med koder eller hver handelsstrategi som utgjør algoritmen, uansett hvilke finansielle 

instrumenter eller markeder algoritmen får anvendelse på. 

b) Den skal brukes på en ensartet måte når det vises til algoritmen eller den versjonen av algoritmen som opprinnelig ble 

brukt. 

c) Den skal være unik over tid. 

Artikkel 9 

Identifisering av personen eller dataalgoritmen som er ansvarlig for utførelsen av en transaksjon 

1. Dersom en person eller en dataalgoritme i et verdipapirforetak som utfører en transaksjon, bestemmer hvilken 

handelsplass, systematisk internaliserer eller organisert handelsplattform utenfor Unionen som skal brukes, hvilke foretak som 

ordrer skal formidles til, eller andre vilkår knyttet til utførelsen av en ordre, skal denne personen eller dataalgoritmen 

identifiseres i felt 59 i tabell 2 i vedlegg I. 

2. Dersom en person i verdipapirforetaket er ansvarlig for transaksjonen, skal verdip apirforetaket angi en betegnelse for å 

identifisere denne personen i en transaksjonsrapport i samsvar med artikkel 6. 

3. Dersom en dataalgoritme i verdipapirforetaket er ansvarlig for utførelsen av transaksjonen, skal verdipapirforetaket angi 

en betegnelse for å identifisere denne dataalgoritmen i samsvar med artikkel 8 nr. 3. 

4. Dersom både en person og en dataalgoritme eller mer enn én person eller én dataalgoritme er involvert når transaksjonen 

skal utføres, skal verdipapirforetaket fastslå hvilken person eller dataalgoritme som har hovedansvaret for å utføre 

transaksjonen. Den personen eller dataalgoritmen som får hovedansvaret for utførelsen, skal utpekes i henhold til kriterier som 

er fastsatt på forhånd av verdipapirforetaket. 

Artikkel 10 

Betegnelse for å identifisere et relevant unntak 

Transaksjonsrapportene skal identifisere det relevante unntaket i henhold til artikkel 4 eller artikkel 9 i forordning (EU)  

nr. 600/2014 som er benyttet for den gjennomførte transaksjonen, i samsvar med felt 61 i tabell 2 i vedlegg I til denne 

forordning. 

Artikkel 11 

Betegnelse for å identifisere et shortsalg 

1. Transaksjonsrapportene skal identifisere transaksjoner som, på tidspunktet for utførelsen, er shortsalgtransaksjoner eller 

delvis shortsalgtransaksjoner, i samsvar med felt 62 i tabell 2 i vedlegg I. 

2. Et verdipapirforetak skal etter beste evne fastsette i hvilke shortsalgtransaksjoner foretakets kunde er selgeren, herunder 

når et verdipapirforetak slår sammen ordrer fra flere kunder. Verdipapirforetaket skal identifisere disse shortsalgtransaksjonene 

i sin transaksjonsrapport i samsvar med felt 62 i tabell 2 i vedlegg I.  
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3. Dersom et verdipapirforetak utfører en shortsalgtransaksjon på egne vegne, skal det angi i transaksjonsrapporten om 

shortsalgtransaksjonen ble utført i egenskap av prisstiller eller primærhandler i henhold til artikkel 17 i forordning (EU)  

nr. 236/2012. 

Artikkel 12 

Rapportering om utførelse for en kombinasjon av finansielle instrumenter 

Dersom et verdipapirforetak utfører transaksjoner som omfatter to eller flere finansielle instrumenter, skal verdipapirforetaket 

rapportere transaksjonen for hvert finansielt instrument separat og knytte disse rapportene sammen med en identifikator som er 

entydig på foretaksnivå, til gruppen av transaksjonsrapporter som gjelder denne utførelsen, i henhold til felt 40 i tabell 2 i 

vedlegg I. 

Artikkel 13 

Vilkår for utforming, tildeling og opprettholdelse av identifikatorer for juridiske personer 

1. Medlemsstatene skal sikre at identifikatorer for juridiske personer utformes, tildeles og opprettholdes i samsvar med 

prinsippene om at de skal være 

a) unike, 

b) nøyaktige, 

c) ensartede, 

d) nøytrale, 

e) pålitelige, 

f) basert på åpen kildekode, 

g) fleksible, 

h) skalerbare og 

i) tilgjengelige. 

Medlemsstatene skal også sikre at identifikatorer for juridiske personer utformes, tildeles og opprettholdes ved hjelp av 

ensartede globale operasjonelle standarder, er underlagt styringsrammen for Tilsynskomiteen for identifikatorer for juridiske 

personer (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee, LEIROC) og er tilgjengelige til en rimelig kostnad. 

2. Et verdipapirforetak skal ikke yte en tjeneste som utløser en plikt til å framlegge en transaksjonsrapport for en transaksjon 

som er inngått på vegne av en kunde som er berettiget til en identifikator for juridiske personer, før identifikatoren for juridiske 

personer er mottatt fra denne kunden. 

3. Verdipapirforetaket skal sikre at kodens lengde og sammensetning er i samsvar med ISO 17442-standarden, og at koden 

er registrert i den globale LEI-databasen som administreres av den sentrale enheten (Central Operating Unit) utpekt av 

LEIROC, og gjelder for vedkommende kunde. 

Artikkel 14 

Rapportering av transaksjoner utført av filialer 

1. Et verdipapirforetak skal rapportere transaksjoner utført helt eller delvis gjennom sin filial til vedkommende myndighet i 

verdipapirforetakets hjemstat, med mindre annet er avtalt mellom vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten.  
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2. Dersom et verdipapirforetak utfører en transaksjon helt eller delvis gjennom sin filial, skal det rapportere transaksjonen 

bare én gang. 

3. Dersom nærmere opplysninger om landkoden til verdipapirforetakets filial skal inngå i en transaksjonsrapport i samsvar 

med felt 8, 17, 37, 58 eller 60 i tabell 2 i vedlegg I på grunn av delvis eller fullstendig utførelse av en transaksjon gjennom 

denne filialen, skal verdipapirforetaket i transaksjonsrapporten angi landkoden i henhold til ISO 3166 for den aktuelle filialen i 

samtlige av følgende tilfeller: 

a) Dersom filialen har mottatt ordren fra en kunde eller truffet en investeringsbeslutning for en kunde i samsvar med en 

diskresjonær fullmakt gitt av kunden. 

b) Dersom filialen har tilsynsansvar for personen som er ansvarlig for investeringsbeslutningen. 

c) Dersom filialen har tilsynsansvar for personen som er ansvarlig for å utføre transaksjonen. 

d) Dersom transaksjonen ble utført på en handelsplass eller en organisert handelsplattform utenfor Unionen ved hjelp av 

filialens medlemskap i denne handelsplassen eller i en organisert handelsplattform. 

4. Dersom et eller flere av tilfellene nevnt i nr. 3 ikke gjelder for en filial av verdipapirforetaket, skal de relevante feltene i 

tabell 2 i vedlegg I fylles ut med ISO-landkoden for verdipapirforetakets hjemstat eller, hvis det gjelder et tredjestatsforetak, 

landkoden for det landet der foretaket har etablert sitt hovedkontor eller forretningskontor. 

5. Filialen til et tredjestatsforetak skal framlegge transaksjonsrapporten for vedkommende myndighet som godkjente filialen. 

Filialen til et tredjestatsforetak skal fylle ut de relevante feltene i tabell 2 i vedlegg I med ISO-landkoden for medlemsstaten til 

den myndigheten som har gitt sin godkjenning. 

Dersom et tredjestatsforetak har opprettet filialer i mer enn én medlemsstat innenfor Unionen, skal disse filialene i fellesskap 

velge en av de vedkommende myndigheter i medlemsstatene som transaksjonsrapportene skal sendes til i henhold til nr. 1–3. 

Artikkel 15 

Metoder og ordninger for rapportering av finansielle transaksjoner 

1. Metoder og ordninger som handelsplasser og verdipapirforetak bruker til å utarbeide og framlegge transaksjonsrapporter, 

skal omfatte følgende: 

a) Systemer for å sikre de rapporterte opplysningenes sikkerhet og fortrolighet. 

b) Ordninger for autentisering av kilden til transaksjonsrapporten. 

c) Forebyggende tiltak som sikrer at rapporteringen kan gjenopptas raskt i tilfelle svikt i rapporteringssystemet. 

d) Ordninger for å identifisere feil og utelatelser i transaksjonsrapportene. 

e) Ordninger for å forhindre dobbeltrapportering av transaksjoner, herunder dersom et verdipapirforetak er avhengig av at en 

handelsplass innberetter opplysninger om transaksjoner som verdipapirforetaket utfører gjennom handelsplassens systemer, 

i samsvar med artikkel 26 nr. 7 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

f) Ordninger for å sikre at handelsplassen bare framlegger rapporter på vegne av de verdipapirforetakene som har valgt å 

basere seg på at handelsplassen sender inn rapporter på deres vegne for transaksjoner som er utført gjennom handelsplassens 

systemer. 

g) Ordninger for å unngå rapportering av transaksjoner der det ikke foreligger noen plikt om rapportering i henhold til artikkel 

26 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014, enten fordi det ikke har funnet sted noen transaksjon i henhold til definisjonen i 

artikkel 2 i denne forordning, eller fordi det instrumentet som er gjenstand for transaksjonen, ikke faller inn under 

virkeområdet for traktatens artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014.  
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h) Ordninger for å identifisere ikke-rapporterte transaksjoner der det foreligger en plikt om rapportering i henhold til artikkel 

26 i forordning (EU) nr. 600/2014, herunder tilfeller der transaksjonsrapporter som er blitt avvist av den berørte 

vedkommende myndighet, ikke er blitt framlagt på nytt og godkjent. 

2. Dersom handelsplassen eller verdipapirforetaket blir oppmerksom på feil eller utelatte opplysninger i en transaksjons -

rapport framlagt for en vedkommende myndighet, manglende framlegging av en transaksjonsrapport, herunder manglende ny 

framlegging av en avvist transaksjonsrapport for rapporteringspliktige transaksjoner, eller rapportering av en transaksjon som 

ikke er rapporteringspliktig, skal handelsplassen eller verdipapirforetaket umiddelbart underrette den berørte vedkommende 

myndighet om dette. 

3. Verdipapirforetakene skal ha innført ordninger for å sikre at deres transaksjonsrapporter er fullstendige og nøyaktige. 

Disse ordningene skal omfatte testing av deres rapporteringsprosedyrer og regelmessig avstemming av front -office-funksjonens 

registreringer mot de dataprøvene de får utlevert til dette formål av sine vedkommende myndigheter. 

4. Dersom vedkommende myndigheter ikke utleverer dataprøver, skal verdipapirforetakene avstemme front -office-

funksjonens registreringer mot opplysningene i de transaksjonsrapportene de har framlagt for vedkommende myndigheter, eller 

i de transaksjonsrapportene som godkjente rapporteringsordninger eller handelsplasser har framlagt på deres vegne. 

Avstemmingen skal omfatte kontroll av rapportens punktlighet, nøyaktighet og fullstendighet for de enkelte datafeltene og 

deres overholdelse av standardene og formatene angitt i tabell 2 i vedlegg I. 

5. Verdipapirforetakene skal ha innført ordninger for å sikre at deres transaksjonsrapporter samlet sett gjenspeiler alle 

endringer i deres posisjon og i deres kunders posisjon i de aktuelle finansielle instrumenter på det tidspunktet da transaksjoner i 

de finansielle instrumentene utføres. 

6. Dersom en godkjent rapporteringsordning, i samsvar med instrukser fra verdipapirforetaket, annullerer eller retter en 

transaksjonsrapport framlagt på vegne av et verdipapirforetak, skal verdipapirforetaket oppbevare de opplysningene om 

rettelsene og annulleringene som det har mottatt fra den godkjente rapporteringsordningen. 

7. Rapportene nevnt i artikkel 26 nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal sendes til vedkommende myndighet i 

handelsplassens hjemstat. 

8. Vedkommende myndigheter skal bruke sikre elektroniske kommunikasjonskanaler når de utveksler transaksjonsrapporter 

med hverandre. 

Artikkel 16 

Fastsettelse av det mest relevante markedet med hensyn til likviditet 

1. Når det gjelder et omsettelig verdipapir som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU, en 

utslippskvote eller en enhet i en innretning for kollektiv investering, skal det mest relevante markedet med hensyn til likviditet 

for dette finansielle instrumentet («det mest relevante markedet») fastsettes én gang hvert kalenderår på grunnlag av data fra 

foregående kalenderår, forutsatt at det finansielle instrumentet ble opptatt til handel eller omsatt på begynnelsen av foregående 

kalenderår, på følgende måte: 

a) For instrumenter som er opptatt til handel på et eller flere regulerte markeder, skal det mest relevante markedet være det 

regulerte markedet der omsetningen, som definert i artikkel 17 nr. 4 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587(1), har 

vært høyest for det aktuelle instrumentet i det foregående kalenderåret. 

b) For instrumenter som ikke er opptatt til handel på regulerte markeder, skal det mest relevante markedet være den 

multilaterale handelsfasiliteten (MHF) der omsetningen har vært høyest for det aktuelle instrumentet i det foregående 

kalenderåret. 

c) Med hensyn til bokstav a) og b) skal den høyeste omsetningen beregnes ved å utelukke alle transaksjoner som nyter godt av 

unntaket fra kravene om gjennomsiktighet før handel i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a), b) eller c) i forordning (EU) 

nr. 600/2014.  

  

(1) 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 handelsp lasser og 

verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børsomsatte 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 (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 387). 
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2. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel, dersom et omsettelig verdipapir som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav a) i 

direktiv 2014/65/EU, en utslippskvote eller en enhet i en innretning for kollektiv investering ikke var opptatt til handel eller 

omsatt på begynnelsen av foregående kalenderår, eller dersom opplysningene mangler eller er utilstrekkelige til å beregne 

omsetningen i samsvar med bokstav c) i nr. 1 i denne artikkel med sikte på å fastsette det mest relevante markedet for det 

aktuelle finansielle instrumentet, skal det mest relevante markedet for det finansielle instrumentet være markedet i den 

medlemsstaten der en anmodning om opptak til handel først ble gjort, eller der instrumentet først ble omsatt. 

3. For et omsettelig verdipapir som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav b) i direktiv 2014/65/EU eller et 

pengemarkedsinstrument hvis utsteder er etablert i Unionen, skal det mest relevante markedet være markedet i den 

medlemsstaten der utstederens forretningskontor befinner seg. 

4. For et omsettelig verdipapir som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav b) i direktiv 2014/65/EU eller et 

pengemarkedsinstrument hvis utsteder er etablert utenfor Unionen, skal det mest relevante markedet være markedet i den 

medlemsstaten der anmodningen om opptak til handel for det aktuelle finansielle inst rumentet først ble gjort, eller der det 

finansielle instrumentet først ble omsatt på en handelsplass. 

5. For et finansielt instrument som er en derivatkontrakt eller en differansekontrakt eller et omsettelig verdipapir som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU, skal det mest relevante markedet fastsettes på følgende 

måte: 

a) Dersom det underliggende i et finansielt instrument er et omsettelig verdipapir som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 

bokstav a) i direktiv 2014/65/EU eller en utslippskvote som er opptatt til handel på et regulert marked eller omsettes i en 

MHF, skal det mest relevante markedet være det markedet som anses for å være det mest relevante markedet for det 

underliggende verdipapiret i samsvar med nr. 1 eller 2 i denne artikkel. 

b) Dersom det underliggende i et finansielt instrument er et omsettelig verdipapir som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 

bokstav b) i direktiv 2014/65/EU eller et pengemarkedsinstrument som er opptatt til handel på et regulert marked eller 

omsettes i en MHF eller en OHF (organisert handelsfasilitet), skal det mest relevante markedet være det markedet som 

anses for å være det mest relevante markedet for det underliggende finansielle instrumentet i samsvar med nr. 3 eller 4 i 

denne artikkel. 

c) Dersom det underliggende i et finansielt instrument er en kurv som inneholder finansielle instrumenter, skal det mest 

relevante markedet være markedet i den medlemsstaten der det finansielle instrumentet først ble opptatt til handel eller 

omsatt på en handelsplass. 

d) Dersom det underliggende i et finansielt instrument er en indeks som inneholder finansielle instrumenter, skal det mest 

relevante markedet være markedet i den medlemsstaten der det finansielle instrumentet først ble opptatt til handel eller 

omsatt på en handelsplass. 

e) Dersom det underliggende i et finansielt instrument er et derivat som er opptatt til handel eller omsettes på en handelsplass , 

skal det mest relevante markedet være markedet i den medlemsstaten der det aktuelle derivatet først ble opptatt til handel 

eller omsatt på en handelsplass. 

6. For finansielle instrumenter som ikke er omfattet av nr. 1–5, skal det mest relevante markedet være markedet i 

medlemsstaten til handelsplassen der det finansielle instrumentet først ble opptatt til handel eller omsatt. 

Artikkel 17 

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 2 nr. 5 annet ledd får imidlertid anvendelse tolv måneder etter datoen for ikrafttredelse av den delegerte rettsakten som 

Kommisjonen har vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 9 i forordning (EU) 2015/2365.  
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 28. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017 s. 462-478.] 


