
26.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/1371 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1105 

av 8. august 2018 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer for 

vedkommende myndigheters innberetning av opplysninger til ESMA i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

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 47 nr. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1011 kreves det at vedkommende myndigheter gir ESMA alle opplysninger 

som kreves for at ESMA skal kunne utføre sine oppgaver. For å sikre en effektiv og formålstjenlig kommunikasjon bør 

vedkommende myndigheter og ESMA bruke definerte kommunikasjonskanaler, herunder utpekte kontaktpersoner og 

standardiserte skjemaer for å anmode om opplysninger, kvittere for mottak av anmodninger om opplysninger og svare 

på anmodninger om opplysninger. 

2) De opplysningene som vedkommende myndigheter er pålagt å framlegge i henhold til artikkel 47 nr. 2 i forordning 

(EU) 2016/1011, omfatter opplysningene som kreves for at ESMA skal kunne opprette og opprettholde det offentlige 

registeret omhandlet i artikkel 36 nr. 1 i nevnte forordning, særlig opplysningene i bokstav a), c) og d) i nevnte artikkel 

og eventuelle senere endringer av disse. Vedkommende myndigheter og ESMA bør pålegges å bli enige om de tekniske 

spesifikasjonene for innsending av nevnte opplysninger til ESMAs nettsted for å sikre at opplysningene overføres 

nøyaktig og sikkert. 

3) De opplysningene som vedkommende myndigheter er pålagt å framlegge for ESMA i henhold til forordning (EU) 

2016/1011, kan inneholde personopplysninger og andre følsomme opplysninger som ikke er offentlig tilgjengelige. Det 

er derfor viktig at framleggingen av opplysninger er underlagt passende beskyttelsestiltak og fortrolighetsregler. 

4) Vedkommende myndigheter og ESMA bør gis tilstrekkelig tid til å innføre framgangsmåter for framlegging av 

opplysningene fastsatt i denne forordning. Denne forordning bør derfor få anvendelse to måneder etter at den trer i kraft. 

5) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

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

for denne forordning, eller analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene, ettersom ESMA fastslo at dette ville 

ha vært uforholdsmessig med hensyn til de tekniske gjennomføringsstandardenes omfang og virkning, tatt i betraktning 

at de bare ville berøre nasjonale vedkommende myndigheter i medlemsstatene direkte, og ikke markedsdeltakerne.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 9.8.2018, s. 1, 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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7) ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er opprettet ved artikkel 

37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Melding til ESMA for ESMA-registeret 

1. For at ESMA skal kunne opprette og opprettholde det offentlige registeret omhandlet i artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU) 

2016/1011, skal vedkommende myndigheter framlegge for ESMA opplysningene i bokstav a), c) og d) i nevnte artikkel og 

eventuelle endringer av disse senest fem virkedager etter den relevante beslutningen. 

2. Den relevante beslutningen er en av følgende beslutninger truffet av en vedkommende myndighet som fører til 

forpliktelsen i henhold til forordning (EU) 2016/1011 om å melde de aktuelle opplysningene eller endringene til ESMA: 

a) En beslutning om å godkjenne eller registrere en administrator i henhold til artikkel 34 nr. 6 bokstav a) eller b) i forordning 

(EU) 2016/1011. 

b) En beslutning om å tilbakekalle eller midlertidig oppheve godkjenningen eller registreringen av en administrator i henhold 

til artikkel 35 nr. 1 i nevnte forordning. 

c) En beslutning om å anerkjenne en administrator lokalisert i en tredjestat i henhold til artikkel 32 nr. 5 i nevnte forordning. 

d) En beslutning om å midlertidig oppheve eller tilbakekalle en slik anerkjennelse i henhold til artikkel 32 nr. 8 i nevnte 

forordning. 

e) En beslutning om å autorisere godkjenningen av en referanseverdi eller en familie av referanseverdier i henhold til artikkel 

33 nr. 3 i nevnte forordning. 

f) En beslutning om å kreve at godkjenningen av en referanseverdi eller en familie av referanseverdier oppheves i henhold til 

artikkel 33 nr. 6 i nevnte forordning. 

Alle opplysninger eller endringer av opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes til ESMA gjennom ESMAs kommunikasjons-

kanal, noe som sikrer at opplysningene forblir fullstendige, og at deres integritet og fortrolighet bevares under overføringen. 

3. Vedkommende myndigheter og ESMA skal komme til enighet om hvilken informasjonsteknologi som skal styre 

innsendingen av opplysninger til ESMAs nettsted via ESMAs kommunikasjonskanal. 

Artikkel 2 

Meldinger til ESMA om referanseverdier fra anerkjente administratorer 

Enhver melding til ESMA i henhold til artikkel 32 nr. 6 i forordning (EU) 2016/1011 skal skje ved bruk av elektroniske midler 

som kan sikre opplysningenes fullstendighet, integritet og fortrolighet i hele overføringsprosessen. 

Artikkel 3 

Anmodninger om opplysninger 

1. Enhver anmodning fra ESMA om opplysninger fra en vedkommende myndighet i henhold til artikkel 47 nr. 2 i forordning 

(EU) 2016/1011, unntatt opplysninger som omfattes av artikkel 1 og 2 i denne forordning, skal inngis ved bruk av skjemaet 

angitt i vedlegg I til denne forordning. 

2. En vedkommende myndighet som anmodes om opplysninger i henhold til artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1011 

(«anmodet myndighet»), skal bekrefte mottak av anmodningen innen sju dager etter at anmodningen ble mottatt, ved bruk av 

skjemaet angitt i vedlegg II til denne forordning.  

  

(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 kommisjonsbe-

slutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Artikkel 4 

Svar på en anmodning om opplysninger 

1. Den anmodede myndigheten skal gi ESMA de opplysningene det anmodes om, ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg III 

til denne forordning. Den anmodede myndigheten skal treffe alle rimelige tiltak innenfor rammen av sin myndighet for å 

innhente og framlegge opplysningene det anmodes om. Dersom den anmodede myndigheten ikke kan framlegge opplysningene 

innen den anslåtte svardatoen angitt i dens bekreftelse på mottak av anmodningen om opplysninger, skal den uten opphold 

underrette ESMA og angi en ny anslått svardato sammen med årsakene til at en forlengelse er nødvendig. 

2. Den anmodede myndigheten skal om nødvendig rådføre seg med ESMA med hensyn til presisering av hvilke opplysnin-

ger det anmodes om, og om hyppigheten av eventuelle oppdateringer som kreves. 

Artikkel 5 

Overføringsmetoder 

Alle anmodninger om opplysninger, bekreftelser på mottak og svar på anmodninger om opplysninger nevnt i artikkel 3 og 4 

skal overholde følgende regler: 

a) De skal være skriftlige. 

b) De skal sendes per post eller faks eller ved bruk av elektroniske midler som kan sikre opplysningenes fullstendighet, 

integritet og fortrolighet i hele overføringsprosessen. 

c) De skal stiles til 

i) kontaktpersonen som er utpekt av vedkommende myndighet i henhold til artikkel 7, dersom det gjelder en anmodning 

sendt til en vedkommende myndighet, 

ii) kontaktpunktet som ESMA har angitt i sin anmodning om opplysninger, dersom det gjelder en bekreftelse på mottak 

eller et svar sendt til ESMA. 

Artikkel 6 

Fortrolighet 

1. Vedkommende myndigheter skal behandle fortrolig det faktum at det er sendt en anmodning om opplysninger i henhold 

til artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1011, innholdet i en slik anmodning og ethvert spørsmål som oppstår i forbindelse 

med behandlingen av anmodningen, særlig eventuelle samråd mellom ESMA og vedkommende myndighet i forbindelse med 

anmodningen. 

2. Vedkommende myndighet kan imidlertid legge fram slike fakta eller spørsmål dersom ESMA gir samtykke til slik 

framlegging eller framlegging er nødvendig i forbindelse med rettergang. 

Artikkel 7 

Kontaktpersoner 

Hver vedkommende myndighet skal utpeke en kontaktperson med henblikk på anvendelsen av denne forordning og underrette 

ESMA om kontaktpersonens navn og kontaktopplysninger innen 30 dager etter datoen for denne forordnings ikrafttredelse. 

Eventuelle senere endringer med hensyn til utpekingen av eller kontaktopplysningene for en kontaktperson skal uten opphold 

meddeles til ESMA. 

Artikkel 8 

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 29. oktober 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Skjema for anmodning om opplysninger 

ANMODNING OM OPPLYSNINGER 

Referansenummer:  ...............................................  

Dato:  ....................................................................  

Generelle opplysninger 

FRA: 

Medlemsstat (dersom det er relevant): 

Anmodende myndighet: 

Registrert adresse: 

(Kontaktopplysningene til den utpekte kontaktpersonen i henhold til artikkel 7 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105) 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

TIL: 

Medlemsstat (dersom det er relevant): 

Anmodet myndighet: 

Registrert adresse: 

(Kontaktopplysningene til den utpekte kontaktpersonen i henhold til artikkel 7 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105) 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

Til [sett inn navn]! 

I samsvar med artikkel 3 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

[for å fastsette framgangsmåter og skjemaer for utvekslingen av opplysninger] anmodes det om opplysninger i forbindelse 

med saken(e) som er nærmere angitt nedenfor. 

Jeg ville være takknemlig for å motta ovennevnte opplysninger innen [sett inn veiledende dato for svaret] eller, dersom dette 

ikke er mulig, for opplysninger om når det antas at opplysningene det anmodes om, kan framlegges. 

Begrunnelse for anmodningen om opplysninger 

 ........................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

[Angi den eller de bestemmelsene i forordning (EU) 2016/1011 som gir den anmodende myndigheten kompetanse til å 

behandle saken] 

Anmodningen gjelder opplysninger om .........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

[Beskriv hva anmodningen gjelder, det området av tilsynet med referanseverdien som berøres, og formålet med å anmode 

om opplysninger] 
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Tidligere anmodning:  ....................................................................................................................................................................  

[Dersom det er relevant, gi opplysninger om en tidligere anmodning for å gjøre det mulig å identifisere den] 

Opplysningene i denne anmodningen skal behandles fortrolig i samsvar med artikkel 5 i gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1105. 

Med vennlig hilsen 

[underskrift] 
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VEDLEGG II 

Skjema for bekreftelse på mottak av en anmodning om opplysninger 

BEKREFTELSE PÅ MOTTAK AV EN ANMODNING OM OPPLYSNINGER 

Referansenummer:  ...............................................  

Dato:  ....................................................................  

FRA: 

Medlemsstat (dersom det er relevant): 

Anmodet myndighet: 

Registrert adresse: 

(Kontaktopplysningene til den utpekte kontaktpersonen i henhold til artikkel 7 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105) 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

TIL: 

Medlemsstat (dersom det er relevant): 

Anmodende myndighet: 

Registrert adresse: 

(Kontaktopplysningene til den utpekte kontaktpersonen i henhold til artikkel 7 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105) 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

Til [sett inn navn]! 

I samsvar med artikkel 4 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

[for å fastsette framgangsmåter og skjemaer for utvekslingen av opplysninger] bekrefter vi hermed mottak av din anmodning 

om opplysninger med referansenummer [sett inn anmodning]. 

Anslått svardato (dersom det er mulig på dette stadiet):  ................................................................................................................  

Med vennlig hilsen 

[underskrift] 
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VEDLEGG III 

Skjema for svar på en anmodning om opplysninger 

SVAR PÅ EN ANMODNING OM OPPLYSNINGER 

Referansenummer:  ...............................................  

Dato:  ....................................................................  

Generelle opplysninger 

FRA: 

Medlemsstat (dersom det er relevant): 

Anmodet myndighet: 

Registrert adresse: 

(Kontaktopplysningene til den utpekte kontaktpersonen i henhold til artikkel 7 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105) 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

TIL: 

Medlemsstat (dersom det er relevant): 

Anmodende myndighet: 

Registrert adresse: 

(Kontaktopplysningene til den utpekte kontaktpersonen i henhold til artikkel 7 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105) 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

Til [sett inn navn]! 

I samsvar med artikkel 4 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

[for å fastsette framgangsmåter og skjemaer for utvekslingen av opplysninger] er din anmodning om opplysninger datert 

[dd.mm.åååå] med referansenummer [sett inn anmodningens referansenummer] behandlet av oss. 

Opplysningene det anmodes om 

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................  

De framlagte opplysningene er fortrolige og formidles til [sett inn navn på den anmodende myndigheten] i henhold til [sett inn 

bestemmelsen i relevant sektorregelverk] og under forutsetning av at opplysningene forblir fortrolige i samsvar med artikkel 5 

i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105. [Sett inn navn på anmodende myndighet] skal overholde kravene i artikkel 5 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105 med hensyn til fortrolighet og tillatt bruk av opplysningene. 

Med vennlig hilsen 

[underskrift] 

 


