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KOMMIS JONENS GJENNOMFØRINGS FORORDNING (EU) 2017/953

Nr. 13/1785

2022/EØS /13/139

av 6. juni 2017

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet og tidspunktene for
posisjonsrapporter fra verdipapirforetak og markedsoperatører som driver handelsplasser i
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter
og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU( 1), særlig artikkel 58 nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

For å gjøre markedene for varederivater, utslippskvoter og derivater på slike mer gjennomsiktige bør markedsoperatører
og verdipapirforetak som driver en handelsplass der disse finansielle instrumentene handles, offentliggjøre en ukentlig
rapport som viser det samlede antallet personer som innehar kontrakten, og den samlede åpne posisjonen for hvert
varederivat, hver utslippskvote eller hvert derivat på slike som overstiger terskelverdiene angitt i delegert
kommisjonsforordning (EU) 2017/591(2) med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for anvendelse av posisjonsgrenser på varederivater, og oversende denne rapporten til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
(ESM A).

2)

Oversendelse til rett tid innen en klar og felles frist av rapporter som tidligere er offentliggjort av de respektive
handelsplassene, letter ESM As arbeid med den sentraliserte ukentlige offentliggjøringen av disse rapportene fra hele
Unionen.

3)

For å sikre konsekvens og at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne forordning
og bestemmelsene i direktiv 2014/65/EU få anvendelse fra samme dato.

4)

Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESM A har framlagt for Kommisjonen.

5)

ESM A har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for
denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra
interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments - og rådsforordning (EU)
nr. 1095/2010(3).

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 7.6.2017, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 31.10.2019,
s. 7.
( 1 ) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349.
( 2 ) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/591 av 1. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med
hensyn til tekniske reguleringsstandarder for anvendelse av posisjonsgrenser for varederivater (EUT L 87 av 31.3.2017, s 479).
( 3 ) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den
europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).
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VEDT ATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Frister for rapportering
M arkedsoperatører og verdipapirforetak omhandlet i artikkel 58 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU skal sende ESM A den ukentlig
rapporten nevnt i bokstav a) i den artikkelen om de samlede posisjonene som innehas ved avslutning av virksomheten hver uke,
senest onsdag den påfølgende uken kl. 17.30 sentraleuropeisk tid.
Dersom mandag, tirsdag eller onsdag i den uken da rapporten skal oversendes, ikke er en virkedag for markedsoperatøren eller
verdipapirforetaket omhandlet i første ledd, skal markedsoperatøren eller verdipapirforetaket framlegge rapporten så s nart som
mulig, og senest torsdag kl. 17.30 sentraleuropeisk tid den uken.
Artikkel 2
Ikrafttredelse og anvendelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 6. juni 2017.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
__________

