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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1147

Nr. 78/1365

2020/EØS/78/81

av 28. juni 2017
om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske
referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning
(EU) 2016/1011(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 av 8. juni 2016 om indekser som brukes som
referanseverdier for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds resultater, og om
endring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU og forordning (EU) nr. 596/2014(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Referanseverdier spiller en viktig rolle ved fastsettelse av prisen på mange finansielle instrumenter og finansielle
kontrakter og ved måling av mange investeringsfonds resultater. Bidrag til og administrering av referanseverdier er i
mange tilfeller sårbare for manipulering, og involverte personer står ofte overfor interessekonflikter.

2)

For å oppfylle sin økonomiske rolle må referanseverdier være representative for det underliggende markedet eller den
økonomiske virkeligheten de gjenspeiler. Dersom en referanseverdi ikke lenger er representativ for et underliggende
marked, for eksempel interbankrenter, er det en risiko for negative virkninger på blant annet markedets integritet og
finansieringen av husholdninger (lån og pantelån) og foretak i Unionen.

3)

Risikoen for brukere, markeder og økonomien i Unionen øker vanligvis dersom den samlede verdien av finansielle
instrumenter, finansielle kontrakter og investeringsfond som viser til en spesifikk referanseverdi, er høy. Forordning
(EU) 2016/1011 fastsetter derfor forskjellige kategorier av referanseverdier og ytterligere krav for å sikre integriteten og
robustheten når det gjelder visse referanseverdier som anses som kritiske, herunder at vedkommende myndigheter på
visse vilkår har myndighet til å pålegge bidrag til eller administrering av en kritisk referanseverdi.

4)

Vedkommende myndigheters ytterligere forpliktelser og myndighet når det gjelder administratorer av kritiske
referanseverdier, krever en formell prosedyre for fastsettelse av kritiske referanseverdier. I samsvar med artikkel 20
nr. 1 i forordning (EU) 2016/1011 anses en referanseverdi for å være en kritisk referanseverdi dersom den brukes
direkte eller indirekte i en kombinasjon av referanseverdier som en referanse for finansielle instrumenter eller finansielle
kontrakter eller for å måle resultatene til investeringsfond som har en samlet verdi på minst 500 milliarder euro, på
grunnlag av alle referanseverdiens løpetider, der det er relevant.

5)

Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368(2) ble det fastsatt en liste over kritiske referanseverdier
som brukes på finansmarkedene i henhold til forordning (EU) 2016/1011. Dataanalyser og bidrag fra Den europeiske
sentralbank har vist at verdien av finansielle instrumenter og finansielle kontrakter som anvender EONIA (Euro
Overnight Index Average) i Unionen, overstiger terskelverdien på 500 milliarder euro fastsatt i artikkel 20 nr. 1 i
forordning (EU) 2016/1011.

6)

EONIA er et gjennomsnitt av usikrede døgnlånstransaksjoner fra et panel av banker i interbankmarkedet i Unionen og i
EFTA. Den er referanseverdien for rentebytteavtaler i euro. EONIA er derfor svært viktig for at bytteavtalemarkedet i
euro skal fungere, og for den finansielle stabiliteten i Unionen.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 29.6.2017, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2019 av
27. september 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.
(1) EUT L 171 av 29.6.2016, s. 1.
(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 av 11. august 2016 om utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier
som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 (EUT L 217 av 12.8.2016, s. 1).
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7)

På grunnlag av Den europeiske sentralbanks beregninger basert på daglige rapporter fra de 52 største europeiske bankene som er omfattet av pengemarkedsstatistikken, kan den utestående verdien av pengemarkedsinstrumenter som
anvender EONIA som referanse, anslås til ca. 450 milliarder euro for det usikrede markedet og 400 milliarder euro for
det sikrede markedet, bare for dette utvalget av banker. Videre anslås det at den absolutt største delen av handler i euro
på OIS-markedet (overnight index swap), som har en nominell verdi på ca. 5,2 billioner euro, er knyttet til EONIA.
EONIA brukes derfor direkte eller indirekte i en kombinasjon av referanseverdier som en referanse for finansielle
instrumenter eller finansielle kontrakter eller for å måle resultatene til investeringsfond som har en samlet verdi på minst
500 milliarder euro, på grunnlag av alle referanseverdiens løpetider.

8)

EONIA har samme administrator av referanseverdier som EURIBOR, og panelet av banker som bidrar med inndata til
EURIBOR, er i praksis en undergruppe av det panelet av banker som bidrar med inndata til EONIA. Mens EURIBOR
gjenspeiler langsiktige lån, omfatter EONIA døgnlån. Det er derfor avgjørende for stabiliteten i finansmarkedene at også
EONIA klassifiseres som en kritisk referanseverdi.

9)

Listen over kritiske referanseverdier fastsatt ved gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 bør derfor endres ved å
tilføye EONIA.

10)

På bakgrunn av EONIAs avgjørende betydning for interbankmarkedet og det store antallet derivater i Unionen som
anvender EONIA som referanse, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig.

11)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EU) 2016/1368 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft 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 28. juni 2017.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President

_____
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VEDLEGG

«VEDLEGG

Liste over kritiske referanseverdier i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1011
Nr.

Referanseverdi

Administrator

Sted

1

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Brussel, Belgia

2

Euro Overnight Index Average (EONIA®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Brussel, Belgia»

