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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/66 

av 29. september 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 for å spesifisere hvordan det nominelle 

beløpet for andre finansielle instrumenter enn derivater, det nominelle beløpet for derivater og netto 

andelsverdi for investeringsfond skal vurderes(*) 

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. 6 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den samlede verdien av finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfond som bruker en referanse-

verdi som referanse, er et viktig kriterium for kategoriseringen av denne referanseverdien i samsvar med forordning 

(EU) 2016/1011 som kritisk, betydningsfull eller ikke-betydningsfull. Det er derfor nødvendig at det nominelle beløpet 

for andre finansielle instrumenter enn derivater, det nominelle beløpet for derivater og netto andelsverdi for 

investeringsfond beregnes på samme måte i hele Unionen, for å sikre en ensartet kategorisering av referanseverdier i 

medlemsstatene og en ensartet anvendelse av forordning (EU) 2016/1011. 

2) For å sikre referanseverdienes pålitelighet bør derfor det nominelle beløpet for finansielle instrumenter, det nominelle 

beløpet for derivater og netto andelsverdi for investeringsfond beregnes ved hjelp av tilsynsdata, dersom slike er 

tilgjengelige. 

3) Den samlede verdien av finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfond bør beregnes ved å ta 

hensyn til både direkte henvisninger til disse finansielle instrumentene, finansielle kontraktene eller investeringsfondene 

og indirekte henvisninger til en referanseverdi i en kombinasjon av referanseverdier. Dersom et finansielt instrument, en 

finansiell kontrakt eller et investeringsfond bruker flere referanseverdier som referanse, er det hensiktsmessig å ta 

hensyn til dette ved beregningen av den samlede verdien av finansielle instrumenter, finansielle kontrakter og 

investeringsfond som bruker en referanseverdi som referanse, ettersom disse finansielle produktene ikke utelukkende  

er avhengige av den gjeldende referanseverdien. Beregningen av samlet verdi når det gjelder indirekte henvisninger, må 

derfor presiseres for at den skal kunne brukes direkte og måles på en ensartet måte i hele Unionen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Nominelt beløp for andre finansielle instrumenter enn derivater og andeler i innretninger for kollektiv investering 

Det nominelle beløpet for andre finansielle instrumenter enn derivater og andeler i innretninger for kollektiv investering skal 

være det samlede utstedte nominelle beløpet i pengeverdi nevnt i tabell 3 felt 14 i vedlegget til delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2017/585(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 12 av 17.1.2018, s. 11, 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/585 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for datastandarder og formater for referansedata for finansielle instrumenter og tekniske 

tiltak med hensyn til ordninger som skal iverksettes av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet og vedkommende 

myndigheter (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 368). 
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Artikkel 2 

Nominelt beløp for derivater 

Det nominelle beløpet for derivater, nevnt i artikkel 20 nr. 6 bokstav a) i forordning (EU) 2016/1011, skal være den nominelle 

verdien nevnt i tabell 2 felt 20 i vedlegget til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/104(1). Dersom den nominelle verdien 

er negativ, skal imidlertid den nominelle verdien være lik den absolutte verdien. 

For transaksjoner knyttet til en kredittderivatindeks skal en indeksfaktor avledet fra tabell 2 felt 89 i vedlegget til delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/104 anvendes på den nominelle verdien. 

Artikkel 3 

Netto andelsverdi for innretninger for kollektiv investering 

Netto andelsverdi for innretninger for kollektiv investering nevnt i artikkel 20 nr. 6 bokstav a) i forordning (EU) 2016/1011 skal 

være en av følgende: 

a) For innretninger for kollektiv investering som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EU(2): netto 

andelsverdi per andel som rapporteres i seneste års- eller halvårsberetning omhandlet i artikkel 68 nr. 2 i nevnte direktiv, 

multiplisert med antall andeler. 

b) For innretninger for kollektiv investering som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(3): seneste 

tilgjengelige netto andelsverdi som omhandlet i artikkel 104 nr. 1 bokstav c) i delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 231/2013(4). 

Artikkel 4 

Bruk av alternative beløp og verdier 

Dersom beløpene eller verdiene for beregningen av den samlede verdien av finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller 

investeringsfond som bruker referanseverdien nevnt i artikkel 1, 2 og 3 som referanse, ikke er tilgjengelige eller  

er ufullstendige, skal den samlede verdien nevnt i artikkel 20 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/1011 og den samlede 

gjennomsnittsverdien nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i samme forordning beregnes ved å bruke alternative beløp eller 

verdier, herunder tilnærmingsverdier og beløp eller verdier som er innberettet av private informasjonsleverandører, eller 

opplysninger om åpne posisjoner som er beregnet og offentliggjort av markedsoperatører, forutsatt at disse tilnærmingsverdiene 

og beløpene eller verdiene er tilstrekkelig akseptert og tilstrekkelig pålitelige. 

En administrator som bruker alternative beløp eller opplysninger, skal beregne det samlede beløpet etter beste evne på grunnlag 

av de tilgjengelige opplysningene. 

En administrator som bruker alternative beløp eller opplysninger, skal gi vedkommende myndighet en skriftlig spesifikasjon av 

de datakildene som brukes, i forbindelse med underretningen til vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 nr. 3 i 

forordning (EU) 2016/1011. 

Artikkel 5 

Valuta 

Beløpene og verdiene nevnt i artikkel 1, 2 og 3 skal angis i euro. Når det er nødvendig, skal beløpene eller verdiene omregnes 

ved hjelp av den daglige referansevekslingskursen for euro som offentliggjøres av Den europeiske sentralbank. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/104 av 19. oktober 2016 om endring av delegert forordning (EU) nr. 148/2013 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for minstekrav til de opplysningene som skal rapporteres til transaksjonsregistre (EUT L 17 av 21.1.2017, 

s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU 

når det gjelder unntak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet og tilsyn (EUT L 83 av 22.3.2013, s. 1). 
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Artikkel 6 

Indirekte henvisning til en referanseverdi i en kombinasjon av referanseverdier 

Dersom en referanseverdi brukes indirekte i en kombinasjon av referanseverdier, skal beløpene eller verdiene med hensyn til 

tersklene som er nevnt i artikkel 20 nr. 1 og artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/1011, være en av følgende: 

a) Referanseverdiens vekt, uttrykt i prosent, i kombinasjonen av referanseverdier, multiplisert med det samlede beløpet eller 

den samlede verdien eller gjennomsnittsverdien, alt etter hva som er relevant, av det aktuelle finansielle instrumentet eller 

investeringsfondet, dersom denne vekten er klart angitt eller kan anslås på grunnlag av andre tilgjengelige opplysninger. 

b) Det samlede beløpet eller den samlede verdien eller gjennomsnittsverdien, alt etter hva som er relevant, av det aktuelle 

finansielle instrumentet eller investeringsfondet, dividert med antallet referanseverdier i kombinasjonen av referanseverdier, 

dersom den faktiske vekten av referanseverdien ikke er spesifisert eller ikke kan anslås. 

Artikkel 7 

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 

 __________  


