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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1557 

av 17. oktober 2018 

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) 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. 

5) I henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1011 har Kommisjonen myndighet til å vedta gjennomførings-

rettsakter for å fastsette og gjennomgå en liste over kritiske referanseverdier minst annethvert år. 

6) I henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1011 kan referanseverdier blant annet oppføres på listen 

over kritiske referanseverdier dersom de er framlagt av bidragsytere der flertallet er lokalisert i én medlemsstat og anses 

som kritiske i denne medlemsstaten. 

7) Den 22. januar 2018 underrettet den svenske vedkommende myndighet, Finansinspektionen, Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om sitt forslag om å anerkjenne Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) 

som en kritisk referanseverdi i henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1011 ettersom den er av 

avgjørende betydning i Sverige og bygger på bidrag fra bidragsytere der størsteparten er lokalisert i Sverige. 

8) STIBOR er en referanserente basert på et gjennomsnitt av de rentene som et antall aktive banker på det svenske 

pengemarkedet er villige til å tilby hverandre for lån uten sikkerhet og med ulike løpetider. Den 22. januar 2018 deltok 

sju banker i STIBOR-panelet, hvorav seks var lokalisert i Sverige og én i Danmark. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 18.10.2018, s. 10, 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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9) I vurderingen som ble framlagt for ESMA, konkluderte Finansinspektionen med at dersom STIBOR opphører eller 

leveres på grunnlag av inndata eller et panel av bidragsytere som ikke lenger er representative for det underliggende 

markedet eller den økonomiske virkeligheten, kan dette ha betydelig negativ innvirkning på finansmarkedenes virke-

måte i Sverige. 

10) Finansinspektionens vurdering viser at STIBOR brukes som referanse i prisfastsettelsen av OTC-rentederivater angitt i 

svenske kroner (SEK) for et utestående nominelt beløp på 3 500 milliarder euro. Nesten en firedel av obligasjoner angitt 

i SEK bruker STIBOR som referanse, og STIBOR brukes i prisfastsettelsen av 75 % av samlede lån til svenske 

husholdninger og ikke-finansielle institusjoner. Den samlede verdien av finansielle instrumenter og finansielle kontrak-

ter som bruker STIBOR som referanse, er dermed rundt åtte ganger større enn Sveriges bruttonasjonalinntekt. STIBOR 

er derfor av avgjørende betydning for den finansielle stabiliteten og markedsintegriteten i Sverige. I vurderingen ble det 

konkludert med at STIBORs opphør eller upålitelighet kan ha betydelig negativ innvirkning på finansmarkedenes 

virkemåte i Sverige og på selskaper og forbrukere, ettersom den brukes i lån, forbrukerkredittprodukter og 

investeringsfond. 

11) Den 23. februar 2018 sendte ESMA sin uttalelse til Kommisjonen der det ble fastslått at den svenske Finansinspektion 

hadde tatt i betraktning alle elementene og kriteriene fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1011, og at den 

hadde framlagt kvantitative opplysninger til støtte for anerkjennelsen av STIBOR som en kritisk referanseverdi og en 

analytisk begrunnelse som framhevet STIBORs avgjørende rolle i den svenske økonomien. 

12) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 bør derfor endres. 

13) På bakgrunn av STIBORs avgjørende betydning, dens utstrakte bruk og dens rolle i fordelingen av kapital i Sverige bør 

denne forordning tre i kraft så snart som mulig. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (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 17. oktober 2018. 

 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 

3 London Interbank Offered Rate 

(LIBOR) 

ICE Benchmark Administration 

(IBA) 

London, Det forente kongerike 

4 Stockholm Interbank Offered Rate 

(STIBOR) 

Svenska Bankföreningen Stockholm, Sverige» 

 


