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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1106 

av 8. august 2018 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til malene for samsvarserklæringen som 

skal offentliggjøres og ajourføres av administratorer av betydningsfulle og ikke-betydningsfulle 

referanseverdier 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 25 nr. 8 tredje ledd og 

artikkel 26 nr. 5 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 25 nr. 7 i forordning (EU) 2016/1011 pålegger administratorer av betydningsfulle referanseverdier som velger 

ikke å oppfylle et eller flere av de særlige kravene i nevnte forordning, å offentliggjøre og oppbevare en samsvarser-

klæring der det framgår hvorfor det er hensiktsmessig for dem ikke å overholde disse kravene. Artikkel 26 nr. 3 i samme 

forordning innfører en lignende forpliktelse for administratorer av ikke-betydningsfulle referanseverdier, men for et 

bredere spekter av krav. 

2) Samsvarserklæringen bør gjøre det mulig for enhver leser tydelig å identifisere bestemmelsene i forordning (EU) 

2016/1011 som administratoren av referanseverdien har valgt ikke å anvende, og årsakene til at administratoren anser 

det hensiktsmessig ikke å overholde disse bestemmelsene. 

3) Artikkel 25 nr. 7 og artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1011 krever at samsvarserklæringen tydelig angir hvorfor 

administratoren anser det hensiktsmessig ikke å overholde de aktuelle bestemmelsene. Malen bør derfor kreve en 

særskilt begrunnelse for hver av bestemmelsene som administratoren ikke anvender. 

4) De valgfrie unntakene for betydningsfulle referanseverdier i artikkel 25 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1011 er et delsett 

av de mulige unntakene for ikke-betydningsfulle referanseverdier i artikkel 26 nr. 1 i samme forordning. For å sikre 

samsvar mellom de to tekniske gjennomføringsstandardene som kreves i henhold til artikkel 25 nr. 8 og artikkel 26  

nr. 5 for disse unntakene, og for å unngå eventuelle unødvendige administrative byrder for administratorer av referanse-

verdier, er det ønskelig å ha disse tekniske gjennomføringsstandardene i én enkelt forordning. 

5) Administratorer kan velge å bruke én enkelt samsvarserklæring for en familie av referanseverdier, forutsatt at den for 

hver referanseverdi som omfattes av samsvarserklæringen, gjør det mulig tydelig å identifisere de bestemmelsene som 

administratoren velger ikke å anvende. Én enkelt samsvarserklæring bør ikke omfatte både betydningsfulle og ikke-

betydningsfulle referanseverdier. Dersom en familie av referanseverdier omfatter både betydningsfulle og ikke-

betydningsfulle referanseverdier, bør det utarbeides minst to samsvarserklæringer. 

6) Administratorer bør gis tilstrekkelig tid til å sikre at kravene i denne forordning oppfylles. Denne forordning bør derfor 

få anvendelse to måneder etter at den trer i kraft. 

7) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet har framlagt for Kommisjonen. 

8) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og 

fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 9.8.2018, 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. 

(2) 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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Maler for samsvarserklæringen 

1. Malen for samsvarserklæringen nevnt i artikkel 25 nr. 7 i forordning (EU) nr. 2016/1011 er angitt i vedlegg I til denne 

forordning. 

2. Malen for samsvarserklæringen nevnt i artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) nr. 2016/1011 er angitt i vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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. 

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 

Mal for samsvarserklæringen nevnt i artikkel 25 nr. 7 i forordning (EU) 2016/1011 

Punkt Tekstfelt 

A. Generelle opplysninger 

1. Dato for opprettelse av dette dokumentet og eventuelt for 

den seneste oppdateringen 

1. Opprettet: [dd/mm/åå] 

Sist oppdatert: [dd/mm/åå] 

2. Administratorens navn 2. [Som oppført i «Register over administratorer og 

referanseverdier» offentliggjort av ESMA] 

3. Relevant nasjonal vedkommende myndighet 3. [Vedkommende myndighet som har godkjent eller regist-

rert administratoren i henhold til artikkel 34 nr. 1 i 

forordning (EU) 2016/1011] 

I følgende avsnitt 

— angis en eller flere betydningsfulle referanseverdier som bestemmelsene ikke anvendes på, 

— angis bestemmelsene som administratoren har valgt ikke å anvende, og 

— forklares det hvorfor det er hensiktsmessig for administratoren ikke å overholde de aktuelle bestemmelsene. 

Dersom dette dokumentet gjelder flere betydningsfulle referanseverdier som leveres av administratoren, må det fylles ut et eget 

avsnitt for hvert sett av referanseverdier der 

— bestemmelsene som administratoren velger ikke å anvende, er de samme for alle disse referanseverdiene, og 

— forklaringen for hver bestemmelse på hvorfor det er hensiktsmessig for administratoren ikke å overholde bestemmelsen,  

er den samme for alle disse referanseverdiene. 

B. [Sett inn administratorens navn som angitt i avsnitt A punkt 2] velger ikke å anvende følgende bestemmelser i 

forordning (EU) 2016/1011 for de betydningsfulle referanseverdiene som er angitt nedenfor 

1. Referanseverdier som bestemmelsene ikke anvendes på 1. [Sett inn navnet på en eller flere referanseverdier, her-

under ISIN-koden (International securities 

identification number) eller, dersom ingen ISIN-kode er 

tilgjengelig, andre tilgjengelige identifikatorer] 

2. Angivelse av hvor referanseverdierklæringen for hver av 

de relevante referanseverdiene er offentliggjort 

2. [f.eks. lenke til nettside] 

3. i) Bestemmelsene i forordning (EU) 2016/1011 som 

ikke anvendes 

ii) For hver bestemmelse angis årsakene til at det er hen-

siktsmessig for administratoren ikke å overholde den 

bestemmelsen 

3 i) [For hver bestemmelse angis artikkelen, nummeret og 

eventuelt det bestemte punktet i forordning (EU) 

2016/1011 samt bestemmelsens fullstendige ordlyd] 

3 ii) [For hver bestemmelse angis en spesifikk, detaljert og 

tydelig forklaring på hvorfor det er hensiktsmessig for 

administratoren ikke å overholde bestemmelsen, idet 

det tas hensyn til referanseverdienes art og virkning og 

administratorens størrelse] 
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VEDLEGG II 

Mal for samsvarserklæringen nevnt i artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1011 

Punkt Tekstfelt 

A. Generelle opplysninger 

1. Dato for opprettelse av dette dokumentet og eventuelt for 

den seneste oppdateringen 

1. Opprettet: [dd/mm/åå] 

Sist oppdatert: [dd/mm/åå] 

2. Administratorens navn 2. [Som oppført i «Register over administratorer og refe-

ranseverdier» offentliggjort av ESMA] 

I følgende avsnitt 

— angis en eller flere ikke-betydningsfulle referanseverdier som bestemmelsene ikke anvendes på, 

— angis bestemmelsene som administratoren har valgt ikke å anvende, og 

— forklares det hvorfor det er hensiktsmessig for administratoren ikke å overholde de aktuelle bestemmelsene. 

Dersom dette dokumentet gjelder en familie av ikke-betydningsfulle referanseverdier som leveres av administratoren, må det 

fylles ut et eget avsnitt for hvert sett av referanseverdier der 

— bestemmelsene som administratoren velger ikke å anvende, er de samme for alle disse referanseverdiene, og 

— forklaringen for hver bestemmelse på hvorfor det er hensiktsmessig for administratoren ikke å overholde bestemmelsen, er 

den samme for alle disse referanseverdiene. 

B. [Sett inn administratorens navn som angitt i avsnitt A punkt 2] velger ikke å anvende følgende bestemmelser i 

forordning (EU) 2016/1011 for de ikke-betydningsfulle referanseverdiene som er angitt nedenfor 

1. Referanseverdier som bestemmelsene ikke anvendes på 1. [Sett inn navnet på en eller flere referanseverdier, 

herunder ISIN-koden (International securities identi-

fication number) eller, dersom ingen ISIN-kode er til-

gjengelig, andre tilgjengelige identifikatorer] 

2. i) Bestemmelsene i forordning (EU) 2016/1011 som ikke 

anvendes 

ii) For hver bestemmelse angis årsakene til at det er hen-

siktsmessig for administratoren ikke å overholde den 

bestemmelsen 

2 i) [For hver bestemmelse angis artikkelen, nummeret og 

eventuelt det bestemte punktet i forordning (EU) 

2016/1011 samt bestemmelsens fullstendige ordlyd] 

2 ii) [For hver bestemmelse angis en spesifikk, detaljert og 

tydelig forklaring på hvorfor det er hensiktsmessig for 

administratoren ikke å overholde bestemmelsen] 

 


