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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1637 

av 13. juli 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for tilsynsfunksjonens framgangsmåter og kjennetegn(*) 

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 5 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 5 i forordning (EU) 2016/1011 skal administratorer av referanseverdier innføre en permanent og 

effektiv tilsynsfunksjon som bør utøves av en særskilt komité eller ved hjelp av en annen egnet styringsordning. 

2) Administratorer kan etter eget skjønn utforme den mest hensiktsmessige tilsynsfunksjonen for de referanseverdiene de 

leverer, for å oppfylle kravene i artikkel 5 i forordning (EU) 2016/1011. I denne forordning fastsettes en ikke-

uttømmende liste over egnede styringsordninger. 

3) Å la eksterne interessenter delta i tilsynsfunksjonen kan gi verdifull sakkunnskap, og deres deltakelse kan gjøre 

tilsynsfunksjonen mer effektiv. Interessekonflikter kan oppstå innenfor denne tilsynsfunksjonen på grunn av 

motstridende interesser blant dens medlemmer eller på grunn av forbindelser mellom medlemmer av tilsynsfunksjonen 

og deres kunder eller andre berørte parter. For å redusere slike konflikter bør, om mulig, uavhengige medlemmer uten 

interessekonflikter være blant dem som fører tilsyn med kritiske referanseverdier, på grunn av disse referanseverdienes 

betydning for markedets integritet, den finansielle stabiliteten, forbrukerne, realøkonomien og finansieringen av 

husholdninger og foretak i medlemsstatene. Dersom slike uavhengige medlemmer ikke kreves i henhold til denne 

forordning, bør administratorer vedta andre framgangsmåter for å håndtere mulige interessekonflikter, for eksempel ved 

å utelukke medlemmer fra visse drøftinger eller frata visse medlemmer stemmerett. 

4) Personer som er direkte involvert i leveringen av referanseverdien, kan delta i tilsynsfunksjonen uten stemmerett, 

ettersom de kan gi nyttig innsikt i administratorens arbeid. For å sikre at administratoren ikke utilbørlig påvirker 

tilsynsfunksjonens beslutninger, er det hensiktsmessig at de har status som medlemmer uten stemmerett. 

5) Tilsynsfunksjonen kan omfatte komiteer med særlig kompetanse for ulike referanseverdier eller familier av 

referanseverdier, eller den kan ha flere funksjoner som utfører ulike oppgaver når ikke alle personer med egnet 

sakkunnskap kan delta i samme komité, for eksempel fordi de befinner seg i forskjellige geografiske regioner. Disse 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 5.11.2018, 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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tilsynsfunksjonene må ha en enkelt fysisk person eller en komité som har ansvar for å lede tilsynsfunksjonen og for 

kontakten med administratorens ledelsesorgan og med vedkommende myndighet, for å lette sentraliseringen av tilsynet. 

6) For noen betydningsfulle referanseverdier som er mindre utbredte og mindre sårbare, kan tilsynsfunksjonen utøves av en 

enkelt fysisk person, forutsatt at den fysiske personen kan avsette tilstrekkelig tid til tilsynet med de relevante 

referanseverdiene. Dersom tilsynsfunksjonen utøves av en fysisk person, er vedkommende unntatt fra visse 

framgangsmåter som bare er hensiktsmessige for en komité. På grunn av den omfattende bruken av kritiske referanse-

verdier og de risikoene som de i visse tilfeller kan medføre, bør en fysisk person ikke føre tilsyn med kritiske 

referanseverdier. 

7) For å kunne oppfylle tilsynsfunksjonens forpliktelser må medlemmene ha dybdekunnskap både om prosessen for 

levering av referanseverdien og om det underliggende markedet som referanseverdien skal måle. Slik sakkunnskap kan 

innhentes fra brukere og bidragsytere som er aktive i markedene, eller fra leverandører av regulerte data. En 

tilsynsfunksjon kan dra nytte av bidragsyteres sakkunnskap, forutsatt at det treffes hensiktsmessige tiltak for å sikre at 

det ikke foreligger interessekonflikter, og brukere har en interesse i å sikre at referanseverdien er robust. Det er derfor 

hensiktsmessig at bidragsytere og brukere anses som medlemmer i forbindelse med slike referanseverdier. 

8) Tilsynsfunksjonen er et viktig verktøy for å håndtere interessekonflikter på administratornivå, og for å sikre funksjonens 

integritet bør personer som har vært ilagt sanksjoner for overtredelser av regler for finansielle tjenester, særlig 

manipulasjon eller forsøk på manipulasjon i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(1), ikke 

kunne bli medlemmer av en tilsynsfunksjon. 

9) Eksterne interessenter kan ha en interesse i referanseverdien dersom den er mye brukt i deres markeder, og de kan tilføre 

ytterligere sakkunnskap. Administratorer kan innføre framgangsmåter som gir eksterne interessenter mulighet til å delta 

som observatører i tilsynsfunksjonen. 

10) Uavhengige komiteer kan ikke være helt atskilt fra administratorens organisasjon, ettersom de endelige beslutningene 

om administratorens virksomhet tas av ledelsesorganet, og en særskilt komité vil kunne treffe beslutninger uten fullt ut å 

forstå hvilken negativ innvirkning slike beslutninger kan ha på administratorens virksomhet. En tilsynsfunksjon som er 

integrert i administratorens organisasjon eller i organisasjonen til morselskapet for det konsernet administratoren 

tilhører, er derfor den som best kan utfordre administratorens beslutninger med hensyn til de referanseverdiene denne 

leverer. 

11) For at tilsynsorganet skal kunne utøve den funksjonen det er tillagt ved forordning (EU) 2016/1011, er det viktig at det 

har evne til fullt ut å vurdere og utfordre beslutningene som tas av administratorens ledelsesorgan, og at tilsynsfunk-

sjonens drøftinger registreres ved uenighet i den forbindelse. 

12) For å sikre at tilsynsfunksjonen kan utøves uhindret, kreves det framgangsmåter som gjelder kriteriene for utvelging av 

medlemmer og observatører, framgangsmåter for håndtering av interessekonflikter og, dersom tilsynsfunksjonen er en 

komité, framgangsmåter for tvisteløsning. For visse typer referanseverdier kan andre framgangsmåter enn de som angis 

i denne forordning, være hensiktsmessige for tilsynsfunksjonen eller administratorer dersom de er nødvendige og 

hensiktsmessige for en korrekt styring av disse referanseverdiene. Administratorer kan derfor innføre alternative 

framgangsmåter, forutsatt at disse framgangsmåtene gir et tilstrekkelig tilsynsnivå. 

13) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

14) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010(2). 

15) 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.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, 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 kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tilsynsfunksjonens sammensetning 

1. Tilsynsfunksjonens struktur og sammensetning skal stå i forhold til administratorens eier- og kontrollstruktur og skal som 

hovedregel bestemmes i samsvar med en eller flere egnede styringsordninger som er oppført i vedlegget til denne forordning. 

Administratorer skal gi vedkommende myndigheter en begrunnelse for eventuelle avvik fra slike ordninger. 

2. Dersom referanseverdien er en kritisk referanseverdi, skal tilsynsfunksjonen utøves av en komité med minst to uavhengige 

medlemmer. Uavhengige medlemmer skal være fysiske personer som deltar i tilsynsfunksjonen, de skal ikke være direkte 

tilknyttet administratoren på annen måte enn gjennom deltakelsen i tilsynsfunksjonen, og de skal ikke ha noen interessekon-

flikter, særlig ikke når det gjelder den relevante referanseverdien. 

3. Tilsynsfunksjonen skal bestå av medlemmer som til sammen har den kompetansen og sakkunnskapen som kreves for 

tilsynet med leveringen av en bestemt referanseverdi og for de ansvarsområdene tilsynsfunksjonen er tildelt. Tilsynsfunk-

sjonens medlemmer skal ha tilstrekkelige kunnskaper om den underliggende markedsmessige eller økonomiske virkeligheten 

som referanseverdien skal måle. 

4. Administratorer av referanseverdier basert på regulerte data skal blant tilsynsfunksjonens medlemmer ha representanter 

fra enhetene oppført i definisjonen av «referanseverdi basert på regulerte data» fastsatt i artikkel 3 nr. 1 punkt 24 bokstav a) i 

forordning (EU) 2016/1011 og eventuelt fra enheter som bidrar med investeringsfonds netto andelsverdier til referanseverdier 

basert på regulerte data. Administratorer skal gi vedkommende myndigheter en begrunnelse dersom representanter fra disse 

enhetene utelukkes. 

5. Dersom en referanseverdi bygger på bidrag og representanter for dens bidragsytere eller for enheter under tilsyn som 

bruker referanseverdien, er medlemmer av tilsynsfunksjonen, skal administratoren sikre at antall medlemmer med 

interessekonflikter ikke utgjør eller overstiger et simpelt flertall. Før medlemmene utpekes, skal administratorer også 

identifisere og ta hensyn til konflikter som oppstår på grunn av forbindelser mellom potensielle medlemmer og andre eksterne 

interessenter, særlig som følge av en potensiell interesse for de relevante referanseverdiene. 

6. Personer som er direkte involvert i leveringen av referanseverdien, og som kan være medlemmer av tilsynsfunksjonen, 

skal ikke ha stemmerett. Representanter for ledelsesorganet skal ikke være medlemmer eller observatører, men kan inviteres til 

å delta i tilsynsfunksjonens møter uten stemmerett. 

7. Tilsynsfunksjonens medlemmer skal ikke omfatte personer som har vært ilagt sanksjoner av administrativ eller 

strafferettslig art i forbindelse med finansielle tjenester, særlig manipulasjon eller forsøk på manipulasjon i henhold til 

forordning (EU) nr. 596/2014. 

Artikkel 2 

Tilsynsfunksjonens kjennetegn og plassering 

1. Tilsynsfunksjonen skal utgjøre en del av administratorens organisasjonsstruktur eller av organisasjonsstrukturen til 

morselskapet for det konsernet administratoren tilhører, men skal være atskilt fra ledelsesorganet og andre styringsfunksjoner 

hos administratoren av referanseverdien. 

2. Tilsynsfunksjonen skal vurdere og eventuelt utfordre beslutninger som tas av administratorens ledelsesorgan om levering 

av referanseverdier, for å sikre at kravene i forordning (EU) 2016/1011 oppfylles. Uten at det berører artikkel 5 nr. 3 bokstav i) 

i forordning (EU) 2016/1011, skal tilsynsfunksjonen rette alle anbefalinger om tilsynet med referanseverdier til ledelsesorganet. 

3. Dersom tilsynsfunksjonen får kjennskap til at ledelsesorganet har opptrådt eller har til hensikt å opptre i strid med 

tilsynsfunksjonens anbefalinger eller beslutninger, skal dette klart angis i protokollen fra dens neste møte eller, dersom en 

tilsynsfunksjon er opprettet i samsvar med den tredje styringsordningen som angis i vedlegget til denne forordning, i dens 

register over beslutninger. 

Artikkel 3 

Tilsynsfunksjonens framgangsmåter 

1. En tilsynsfunksjon skal ha framgangsmåter for minst følgende: 

a) Dens mandat, hyppigheten av dens regelmessige møter, protokollføringen av møtene og av dens beslutninger og den 

regelmessige utvekslingen av opplysninger med administratorens ledelsesorgan. 
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b) Kriteriene for å velge dens medlemmer, herunder kriterier for å vurdere de potensielle medlemmenes sakkunnskap og 

ferdigheter og om de kan avsette den tiden som kreves. Disse kriteriene skal særlig ta hensyn til potensielle medlemmers 

eventuelle rolle i andre tilsynsfunksjoner. 

c) Kriteriene for å velge observatører som kan delta i tilsynsfunksjonens møter. 

d) Valg, utnevnelse eller avsettelse og utskifting av dens medlemmer. 

e) Dersom det er relevant, kriteriene for å velge den personen eller komiteen som skal ha ansvar for dens overordnede ledelse 

og samordning, og som skal fungere som kontaktpunkt for administratorens ledelsesorgan og for vedkommende 

myndighet, i samsvar med de egnede styringsordningene for tilsynsfunksjoner som består av flere komiteer, som angitt i 

vedlegget. 

f) Offentliggjøring av sammenfattende opplysninger om dens medlemmer, sammen med eventuelle erklæringer om interesse-

konflikter og om eventuelle tiltak som er truffet for å redusere dem. 

g) Midlertidig oppheving av eksterne medlemmers stemmeretter ved beslutninger som vil ha en direkte innvirkning på 

forretningsvirksomheten til organisasjonene de representerer. 

h) Krav om at medlemmer opplyser om eventuelle interessekonflikter før et punkt på dagsordenen drøftes under tilsynsfunk-

sjonens møter, og at de føres i møteprotokollen. 

i) Utelukkelse av medlemmer fra drøftinger i tilfeller der de har en interessekonflikt, og føring av dette i møteprotokollen. 

j) Dens tilgang til all dokumentasjon som den trenger for å utføre sine oppgaver. 

k) Håndtering av interne tvister. 

l) Tiltak som skal treffes ved brudd på atferdsreglene. 

m) Melding til vedkommende myndighet ved mistanke om upassende atferd fra bidragsyteres eller administratorens side, og 

om avvikende eller mistenkelige inndata. 

n) Forebygging av utilbørlig offentliggjøring av konfidensielle eller følsomme opplysninger som tilsynsfunksjonen har 

mottatt, utarbeidet eller drøftet. 

2. Dersom tilsynsfunksjonen utøves av en fysisk person, gjelder følgende: 

a) Nr. 1 bokstav e), g), i) og k) får ikke anvendelse. 

b) Administratoren skal utpeke et egnet organ eller en egnet fysisk person som stedfortreder for å sikre at tilsynsfunksjonens 

oppgaver kan utføres uten avbrudd dersom personen med ansvar for tilsynsfunksjonen er fraværende. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 25. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 13. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

Ikke-uttømmende liste over egnede styringsordninger 

1. En uavhengig tilsynskomité med en balansert representasjon av interessenter, herunder enheter under tilsyn som bruker 

referanseverdien, bidragsytere til referanseverdiene og andre eksterne interessenter, for eksempel operatører av markeds-

infrastrukturer og andre kilder til inndata, samt uavhengige medlemmer og personale hos administratoren som ikke  

er direkte involvert i leveringen av de relevante referanseverdiene eller i tilknyttet virksomhet. 

2. Dersom administratoren ikke eies eller kontrolleres utelukkende av bidragsytere til referanseverdien eller enheter under 

tilsyn som bruker referanseverdien, og det ikke foreligger noen andre interessekonflikter knyttet til tilsynsfunksjonen, skal 

en tilsynskomité omfatte 

a) minst to personer som er involvert i leveringen av de relevante referanseverdiene, men som ikke har stemmerett, 

b) minst to medlemmer av personalet som representerer andre deler av administratorens organisasjon, og som ikke  

er direkte involvert i leveringen av de relevante referanseverdiene eller i tilknyttet virksomhet, eller 

c) dersom slike egnede medarbeidere ikke er tilgjengelige, minst to uavhengige medlemmer. 

3. Dersom en referanseverdi ikke er kritisk, og med mindre dens kompleksitet, grad av bruk eller sårbarhet tilsier noe annet: 

en fysisk person som er ansatt av administratoren, eller enhver annen fysisk person hvis tjenester stilles til rådighet for 

administratoren eller er under administratorens kontroll, som ikke er direkte involvert i leveringen av relevante 

referanseverdier, og som ikke har noen interessekonflikter, særlig slike som følger av en potensiell interesse i referanse-

verdinivået. 

4. En tilsynsfunksjon som består av flere komiteer som hver har ansvar for tilsynet med en referanseverdi, en type 

referanseverdi eller en familie av referanseverdier, forutsatt at en enkelt person eller komité er utpekt som ansvarlig for den 

overordnede ledelsen og samordningen av tilsynsfunksjonen samt for kontakten med ledelsesorganet til administratoren av 

referanseverdien og med vedkommende myndighet. 

5. En tilsynsfunksjon som består av flere komiteer som hver for seg ivaretar en del av tilsynsansvaret og -oppgavene, forutsatt 

at en enkelt person eller komité er utpekt som ansvarlig for den overordnede ledelsen og samordningen av tilsynsfunk-

sjonen samt for kontakten med ledelsesorganet til administratoren av referanseverdien og med vedkommende myndighet. 

 __________  


