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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/65 

av 29. september 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 for å presisere visse tekniske deler av 

definisjonene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordningen(*) 

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 3 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EU) 2016/1011 må et tall offentliggjøres eller gjøres tilgjengelig for offentligheten for å anses 

som en «indeks». Definisjonen av en indeks danner på sin side grunnlaget for definisjonen av en referanseverdi, som 

omhandlet i forordning (EU) 2016/1011. 

2) For å unngå regelverksarbitrasje på tvers av jurisdiksjoner i Unionen er det derfor nødvendig å fastslå i hvilke situa-

sjoner et tall anses å være gjort tilgjengelig for offentligheten. 

3) Foretaket til leverandøren av tallet bør ikke anses for å utgjøre offentligheten med hensyn til forordning (EU) 

2016/1011, for ellers ville det ikke være noen forskjell mellom «gjøre tilgjengelig» og «gjøre tilgjengelig for offentlig-

heten». Av samme grunn bør et snevert definert antall mottakere heller ikke anses for å utgjøre offentligheten. 

4) Et tall bør anses å være gjort tilgjengelig for offentligheten dersom det er direkte eller indirekte tilgjengelig for en større 

gruppe personer. Bruk av en referanseverdi som gir brukeren tilgang til det tallet som brukes som referanse, bør anses 

for å være indirekte tilgang. 

5) Et tall kan gjøres tilgjengelig på ulike måter samtidig eller i ettertid, via leverandøren av tallet eller ved videreformidling 

av tallet fra noen av de primære mottakerne. 

6) For å sikre at definisjonen av «levering av en referanseverdi» anvendes på en ensartet måte, er det hensiktsmessig å 

presisere at administreringen av ordningene for fastsettelse av en referanseverdi, som nevnt i artikkel 3 nr. 1 punkt 5 

bokstav a), omfatter den løpende forvaltningen av leveringen av referanseverdien samt fastsettelse, tilpasning og 

løpende vedlikehold av metoden. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Gjøre tilgjengelig for offentligheten 

1. Et tall skal anses som gjort tilgjengelig for offentligheten med hensyn til forordning (EU) 2016/1011 dersom tallet er gjort 

tilgjengelig for et potensielt ubegrenset antall andre juridiske og fysiske personer enn indeksleverandøren eller andre enn et 

fastlagt antall mottakere forbundet med eller knyttet til indeksleverandøren. 

2. Et tall er gjort tilgjengelig for offentligheten dersom det er direkte eller indirekte tilgjengelig for slike personer ved at det 

for eksempel brukes av ett eller flere foretak under tilsyn som en referanse for et finansielt instrument det utsteder, for å 

fastsette beløpet som skal betales i forbindelse med et finansielt instrument eller en finansiell kontrakt, for å måle resultatet til et 

investeringsfond eller for å levere en lånerente beregnet som en kjøpskurs-salgskurs-differanse eller et påslag i forhold til dette 

tallet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 12 av 17.1.2018, s. 9, 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. 
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3. Tilgang kan gis gjennom ulike medier og på ulike vilkår som er fastsatt av leverandøren eller avtalt mellom leverandøren 

og mottakerne, kostnadsfritt eller mot betaling av en avgift, herunder, men ikke begrenset til, telefon, filoverføringsprotokoll 

(ftp), internett, åpen tilgang, nyheter og medier, gjennom finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfond 

som bruker tallet som referanse, eller gjennom en anmodning til brukerne. 

Artikkel 2 

Administrering av ordningene for fastsettelse av en referanseverdi 

Ved anvendelsen av forordning (EU) 2016/1011 skal administrering av ordningene for fastsettelse av en referanseverdi omfatte 

følgende: 

a) Løpende forvaltning av leverandørens strukturer og av dens personell som er involvert i prosessen med å fastsette en 

referanseverdi. 

b) Fastsettelse, tilpasning og løpende vedlikehold av en bestemt metode for fastsettelse av en referanseverdi. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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 29. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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