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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/63 

av 26. september 2017 

om endring av delegert forordning (EU) 2017/571 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(*) 

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 65 nr. 8 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571(2) fastsetter organisatoriske krav for leverandører av datarapporte-

ringstjenester, herunder leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer for egenkapitalinstrumenter. Ettersom de 

nærmere opplysningene om offentliggjøringsordningene for den konsoliderte handelsinformasjonen om andre 

instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, for eksempel obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter 

og derivater, er nært knyttet til bestemmelsene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571, bør omfanget av den 

konsoliderte handelsinformasjonen om andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter også fastsettes i samme 

delegerte forordning, og delegert forordning (EU) 2017/571 bør derfor endres. 

2) For å skape en ramme som sørger for kommersielle stimuleringstiltak for levering av konsolidert handelsinformasjon 

om andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, bør leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer tillates å 

tilby konsolidert handelsinformasjon som bare omfatter én eller et visst antall eiendelsklasser. 

3) Leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer bør sikre at de offentliggjør de nødvendige opplysningene om 

minst 80 prosent av det samlede transaksjonsvolumet og det samlede antallet transaksjoner som er offentliggjort av 

godkjente offentliggjøringsordninger og handelsplasser i de foregående seks månedene for hver relevante eiendels-

klasse. Dette sikrer at leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer offentliggjør opplysninger som har 

betydning fra et brukerperspektiv, samtidig som de unngår de høye kostnadene forbundet med å inkludere alle 

opplysninger som er offentliggjort av alle godkjente offentliggjøringsordninger og alle handelsplasser. 

4) Leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer bør få tilstrekkelig tid til å oppfylle dekningsgradene fastsatt i 

denne forordning dersom de må tilføye nye handelsplasser og godkjente offentliggjøringsordninger i sin datastrøm. 

5) For å sikre konsekvens og at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene om leverandører av 

konsoliderte offentliggjøringssystemer for andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter og de nasjonale bestemmel-

sene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få anvendelse fra samme dato. For å sikre en smidig overgang 

til den nye ordningen er det nødvendig at den første perioden for fastsettelse av dekningsgradene som må oppfylles av 

leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer, omfatter perioden som begynner 1. januar 2019. 

6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 12 av 17.1.2018, s. 2, 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) 2017/571 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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7) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 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(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) 2017/571 gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel 15a skal lyde: 

«Artikkel 15a 

Omfanget av den konsoliderte handelsinformasjonen om obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, 

utslippskvoter og derivater 

1. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem skal i sin elektroniske datastrøm ta med opplysninger om én 

eller flere av følgende eiendelsklasser: 

a) Obligasjoner, unntatt børshandlede varer (ETC) og børshandlede gjeldsbeviser (ETN). 

b) Obligasjoner av typen ETC og ETN. 

c) Strukturerte finansielle produkter. 

d) Verdipapiriserte derivater. 

e) Rentederivater. 

f) Valutaderivater. 

g) Aksjederivater. 

h) Varederivater. 

i) Kredittderivater. 

j) Differansekontrakter. 

k) C10-derivater. 

l) Utslippskvotederivater. 

m) Utslippskvoter. 

2. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem skal i sin elektroniske datastrøm ta med opplysninger som er 

offentliggjort i henhold til artikkel 10 og 21 i forordning (EU) nr. 600/2014, og som oppfyller begge følgende 

dekningsgrader: 

a) Antallet transaksjoner som er offentliggjort av en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem i en eiendels-

klasse oppført i nr. 1, tilsvarer minst 80 prosent av det samlede antallet transaksjoner som er offentliggjort i Unionen av 

alle godkjente offentliggjøringsordninger og alle handelsplasser i den relevante eiendelsklassen i løpet av vurde-

ringsperioden nevnt i nr. 3. 

b) Volumet av transaksjoner som er offentliggjort av en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem i en 

eiendelsklasse oppført i nr. 1, tilsvarer minst 80 prosent av det samlede volumet av transaksjoner som er offentliggjort i 

Unionen av alle godkjente offentliggjøringsordninger og alle handelsplasser i den relevante eiendelsklassen i løpet av 

vurderingsperioden nevnt i nr. 3. 

Ved anvendelse av bokstav b) skal volumet av transaksjoner fastsettes i samsvar med volummålingen angitt i tabell 4 i 

vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583(*). 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

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

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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3. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem skal hver sjette måned vurdere dekningsgradene fastsatt i  

nr. 2 på grunnlag av opplysninger som omfatter de siste seks månedene. Vurderingen skal begynne 1. januar og 1. juli hvert 

år. Den første perioden skal omfatte de første seks månedene av 2019. 

4. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem skal sikre at den oppnår minimumsdekningsgradene fastsatt i 

nr. 2 så snart som mulig og under alle omstendigheter senest  

a) 31. januar kalenderåret etter perioden som omfatter 1. januar til 30. juni, 

b) 31. juli kalenderåret etter perioden som omfatter 1. juli til 31. desember. 

  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 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 obligasjoner, strukturerte finansielle 

produkter, utslippskvoter og derivater (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 229).» 

2) Artikkel 21 skal lyde: 

«Artikkel 21 

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 15a nr. 4 får imidlertid anvendelse fra 1. januar 2019, og artikkel 14 nr. 2, artikkel 15 nr. 1, 2 og 3 og artikkel  

20 bokstav b) får anvendelse fra 3. september 2019.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


