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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1005 

av 15. juni 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet og tidspunktene for meddelelser om og 

offentliggjøring av suspensjon og strykning av finansielle instrumenter fra handel 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 32 nr. 3 og 52 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2014/65/EU fastsettes det et system for hvordan suspensjon av handel med finansielle instrumenter, 

oppheving av slike suspensjoner og strykning av disse instrumentene fra handel skal offentliggjøres og meddeles rettidig 

og effektivt. 

2) Dersom handelsplassoperatører og vedkommende myndigheter offentliggjør ovennevnte opplysninger på sine 

nettsteder, blir de lett tilgjengelige uten at det medfører betydelige tilleggskostnader. Offentliggjøring på et nettsted bør 

derfor være den primære måten å offentliggjøre og samtidig spre opplysningene på i Unionen. For å sikre at 

opplysningene gjøres tilgjengelige for alle samtidig, bør offentliggjøring på andre måter bare være mulig samtidig med 

eller etter offentliggjøringen på nettstedet. 

3) På grunn av behovet for rask og nøyaktig kommunikasjon som muliggjør en velfungerende utveksling av opplysninger 

og det samarbeidet som er omhandlet i direktiv 2014/65/EU, bør det fastsettes ensartede formater og tidspunkter for 

meddelelsene og offentliggjøringen som gjør det mulig å meddele og offentliggjøre alle relevante opplysninger på en 

enkel og effektiv måte. Bruken av disse formatene og tidspunktene bør ikke være til hinder for at det kan brukes andre 

formater og tidspunkter under ekstraordinære og uforutsigbare omstendigheter der formatene og tidspunktene fastsatt i 

denne forordning ikke ville være hensiktsmessige på grunn av mengden meddelelser og at de haster, f.eks. ved stenging 

av hele markedet. 

4) For å sikre konsekvens og at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at bestemmelsene i 

denne forordning og i direktiv 2014/65/EU får anvendelse fra samme dato. 

5) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

6) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordning, samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel  

37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 16.6.2017, s. 1, 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndigh et (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes formatet og tidspunktene for følgende meddelelser og offentliggjøringer: 

a) Offentliggjøring av beslutningen til en markedsoperatør som driver et regulert marked, eller et verdipapirforetak eller en 

markedsoperatør som driver en MHF eller en OHF, om å suspendere eller stryke et finansielt inst rument og, når det er 

relevant, tilknyttede derivater fra handel, eller oppheve en slik suspensjon. 

b) Meddelelse av beslutningene nevnt i bokstav a) til den berørte vedkommende myndighet. 

c) En vedkommende myndighets offentliggjøring av sin beslutning om å suspendere eller stryke et finansielt instrument og, 

når det er relevant, tilknyttede derivater fra handel, eller oppheve en slik suspensjon. 

d) En vedkommende myndighets meddelelse til ESMA og andre vedkommende myndigheter om sin beslutning om å 

suspendere eller stryke et finansielt instrument og, når det er relevant, tilknyttede derivater fra handel, eller oppheve en slik 

suspensjon. 

e) En underrettet vedkommende myndighets meddelelse til ESMA og andre vedkommende myndigheter om sin beslutning om 

hvorvidt en beslutning som nevnt i bokstav d) skal følges. 

Artikkel 2 

Definisjon av termen «handelsplassoperatør» 

I denne forordning menes med «handelsplassoperatør» enten 

a) en markedsoperatør som driver et regulert marked, en MHF eller en OHF, eller 

b) et verdipapirforetak som driver en MHF eller OHF. 

Artikkel 3 

Format for handelsplassoperatørers offentliggjøringer og meddelelser 

1. Handelsplassoperatører skal offentliggjøre beslutningene nevnt i artikkel 1 bokstav a) på sitt nettsted i det formatet som er 

angitt i tabell 2 i vedlegget. 

2. Handelsplassoperatører skal meddele den berørte vedkommende myndigheten beslutningene nevnt i artikkel 1 bokstav a) i 

et standardisert maskinlesbart format som er godkjent av vedkommende myndighet, i samsvar med det formatet som er angitt i 

tabell 2 i vedlegget. 

Artikkel 4 

Tidspunkt for handelsplassoperatørers offentliggjøringer og meddelelser 

1. Handelsplassoperatører skal offentliggjøre beslutningene nevnt i artikkel 1 bokstav a) umiddelbart. 

2. Handelsplassoperatører skal ikke offentliggjøre beslutningene nevnt i artikkel 1 bokstav a) på andre måter før de er 

offentliggjort i samsvar med artikkel 3 nr. 1. 

3. Handelsplassoperatører skal meddele den berørte vedkommende myndigheten beslutningene nevnt i artikkel 1 bokstav a) 

samtidig med offentliggjøringen eller umiddelbart etter. 

Artikkel 5 

Format for vedkommende myndigheters offentliggjøringer og meddelelser 

1. Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre beslutningen nevnt i artikkel 1 bokstav c) på et nettsted i det formatet som 

er angitt i tabell 3 i vedlegget. 

2. Vedkommende myndigheter skal meddele beslutningene nevnt i artikkel 1 bokstav d) og e) i et standardisert 

maskinlesbart format, i samsvar med de formatene som er angitt i henholdsvis tabell 3 og 4 i vedlegget. 
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Artikkel 6 

Tidspunkt for vedkommende myndigheters offentliggjøringer og meddelelser 

1. Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre beslutningen nevnt i artikkel 1 bokstav c) umiddelbart. 

2. Vedkommende myndigheter skal meddele beslutningen nevnt i artikkel 1 bokstav d) samtidig med offentliggjøringen eller 

umiddelbart etter. 

3. En underrettet vedkommende myndighet skal meddele beslutningen nevnt i artikkel 1 bokstav e) uten unødig opphold 

etter mottak av meddelelsen nevnt i artikkel 1 bokstav d). 

Artikkel 7 

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 15. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i L 153 av 16.6.2017, s. 4–8] 


