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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1638 

av 13. juli 2018 

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

reguleringsstandarder som spesifiserer hvordan det skal sikres at inndataene er hensiktsmessige og 

verifiserbare, og de interne framgangsmåtene for tilsyn og verifisering som en administrator av kritiske eller 

betydningsfulle referanseverdier må sikre at en bidragsyter har på plass dersom inndataene leveres fra en 

front-office-funksjon(*) 

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 11 nr. 5 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1011 skal inndata som brukes for en referanseverdi, være tilstrek-

kelige til å gi et nøyaktig og pålitelig bilde av den markedsmessige eller økonomiske virkeligheten som referanseverdien 

er tiltenkt å måle, og dataene skal kunne verifiseres. Dersom inndataene leveres av en front-office-funksjon, krever 

dessuten artikkel 11 nr. 3 bokstav b) i nevnte forordning at administratoren sikrer at bidragsyteren har egnede interne 

framgangsmåter for tilsyn og verifisering. 

2) En korrekt beregning av en referanseverdi krever ikke bare at det leveres nøyaktige verdier for inndataene, men også at 

de angis i samme måleenhet som de underliggende eiendelene og gjenspeiler deres relevante egenskaper. 

3) Hvorvidt inndataene kan verifiseres, avhenger av deres nøyaktighet, noe som igjen er svært avhengig av hvilken type 

inndata som brukes. Inndata som verken er transaksjonsopplysninger eller kommer fra en kilde til regulerte data oppført 

i artikkel 3 nr. 1 punkt 24 i forordning (EU) 2016/1011, kan likevel oppfylle kravet om å være verifiserbare dersom 

administratoren har tilgang til tilstrekkelige opplysninger til å foreta tilstrekkelige kontroller av dataene. Det bør derfor 

kreves at administratoren skal sikre at den har tilgang til de opplysningene som er nødvendige for å foreta egnede 

kontroller. 

4) For å sikre at inndataene er hensiktsmessige og verifiserbare, bør det kreves at administratoren regelmessig overvåker 

inndata i et omfang som gjenspeiler den berørte inndatatypens sårbarhet. Når det gjelder regulerte data, sikrer den 

eksisterende reguleringen av og det eksisterende tilsynet med den berørte dataleverandøren allerede de regulerte 

dataenes integritet. Denne typen data bør derfor være underlagt mindre omfattende overvåkingskrav. Andre typer 

inndata krever mer verifisering og bør være underlagt mer omfattende kontroller, særlig inndata som ikke  

er transaksjonsopplysninger, og særlig dersom de leveres av en front-office-funksjon. 

5) Når inndata leveres, skal én viktig overvåkingskontroll sikre at dataene leveres innen en frist fastsatt av administratoren. 

Dette skal sikre samsvar mellom bidrag fra forskjellige bidragsytere. Når inndata ikke leveres, er det også nødvendig å 

kontrollere tidspunktet da inndataene tas i betraktning, for å sikre samsvar mellom ulike inndata. Det bør derfor kreves 

at administratoren kontrollerer at inndata er levert eller blir valgt fra en angitt kilde innen den fristen den har fastsatt. 

6) Det er særlig viktig å foreta en korrekt kontroll av grunnleggende opplysninger som for eksempel valuta, løpetid og tid 

til forfall for den underliggende eiendelen eller typer av motparter som angitt i referanseverdimetoden.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 5.11.2018, s. 6, 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) Effektivt internt tilsyn med leveringen av inndata fra en front-office-funksjon forutsetter at det opprettes og opprett-

holdes egnede strukturer innenfor bidragsyterens organisasjon. Disse strukturene bør vanligvis omfatte tre kontroll-

nivåer, med mindre bidragsyterens organisasjon er for liten til at dette antallet er rimelig. Det første kontrollnivået bør 

omfatte prosesser som sikrer en effektiv kontroll av inndata. 

8) Bidrag fra en front-office-funksjon utgjør en særlig risiko som følge av de iboende interessekonfliktene mellom front-

office-funksjonens kommersielle rolle og dens rolle som leverandør av inndata til en referanseverdi. Det er derfor viktig 

at bidragsyteren som en del av sitt andre kontrollnivå utarbeider, opprettholder og anvender retningslinjer for interesse-

konflikter, og at den regelmessig kontrollerer inndataene som brukes. I tillegg kan opprettelse av en varslingsprosedyre 

som gjør det mulig for alle ansatte å rapportere alle tilfeller av forsømmelser til den relevante etterlevelsesfunksjonen 

eller en annen egnet intern funksjon, være et særlig nyttig verktøy for å påvise og informere overordnede om eventuelle 

forsømmelser eller for å oppdage virksomhet som vil kunne påvirke referanseverdiens integritet. Administratoren bør 

derfor forsikre seg om at en bidragsyters interne framgangsmåter for tilsyn og verifisering omfatter utarbeiding, oppret-

tholdelse og anvendelse av retningslinjer for interessekonflikter samt opprettelse og opprettholdelse av en varslingspro-

sedyre. 

9) Denne forordning får anvendelse på administratorer av kritiske og betydningsfulle referanseverdier. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet unngår den å legge en for stor byrde på administratorer av betydningsfulle referanse-

verdier ved at disse administratorene kan velge å anvende kravene som gjelder for interessekonflikter, bare på faktiske 

eller mulige interessekonflikter som er eller vil bli vesentlige. Administratorer bør dessuten selv få bestemme hvordan 

de skal sikre at bidragsyterne har interne framgangsmåter for tilsyn og verifisering. De bør særlig kunne lempe på visse 

krav som gjelder disse metodene, for å ta hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten av bidragsyterens organisasjon. 

10) 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. 

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

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

12) 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 europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordning omfatter ikke og får ikke anvendelse på administratorer av ikke-betydningsfulle referanseverdier. 

Artikkel 2 

Sikre hensiktsmessige og verifiserbare inndata 

1. Administratoren av en referanseverdi skal sikre at den har tilgang til alle opplysninger som er nødvendige for å kontrollere 

følgende punkter i forbindelse med inndata som den bruker til referanseverdien, i den utstrekning disse punktene er relevante 

for de berørte inndataene: 

a) Om innberetteren har tillatelse til å levere inndata på vegne av bidragsyteren i samsvar med eventuelle krav om godkjen-

ning i henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1011. 

b) Om inndataene leveres av bidragsyteren eller velges fra en kilde som administratoren angir, innen den fristen administra-

toren har fastsatt.  

  

(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 kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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c) Om inndataene leveres av bidragsyteren i et format angitt av administratoren. 

d) Om kilden til inndataene er en av kildene oppført i artikkel 3 nr. 1 punkt 24 i forordning (EU) 2016/1011. 

e) Om kilden til inndataene er pålitelig. 

f) Om inndataene oppfyller kravene i referanseverdimetoden, særlig kravene som gjelder valutaen eller måleenheten, løpeti-

den og typer av motparter. 

g) Om alle relevante grenseverdier for inndataenes mengde og alle relevante standarder for inndataenes kvalitet oppnås i 

samsvar med metoden. 

h) Om prioriteringsrekkefølgen for bruk av ulike typer inndata anvendes i samsvar med metoden. 

i) Om en eventuell skjønnsutøvelse eller vurdering i forbindelse med levering av inndataene er i samsvar med de klare reglene 

som angis i metoden, og i samsvar med de retningslinjene som må utarbeides i henhold til atferdsreglene for referanse-

verdien. 

2. Administratorer skal regelmessig gjennomføre kontrollene nevnt i nr. 1. Administratorer av kritiske referanseverdier skal 

gjennomføre kontrollene nevnt i nr. 1 bokstav a), b), c) og d) før de offentliggjør referanseverdien eller gjør referanseverdien 

tilgjengelig for offentligheten. 

Artikkel 3 

Bidragsyteres interne framgangsmåter for tilsyn og verifisering 

1. De interne framgangsmåtene for tilsyn og verifisering som administratoren i samsvar med artikkel 11 nr. 3 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/1011 skal sikre at en bidragsyter har, skal omfatte minst følgende: 

a) Opprettelse og opprettholdelse av en intern funksjon som skal fungere som det første kontrollnivået for leveringen av 

inndata og ha ansvar for å utføre følgende oppgaver: 

i) En effektiv kontroll av inndataene før de leveres, herunder å sikre oppfyllelse av eventuelle krav om validering av 

inndata som bidragsyteren er omfattet av i henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav d) punkt iii) i forordning (EU) 

2016/1011, og en vurdering av inndataenes integritet og nøyaktighet før de leveres. 

ii) Kontroll av at innberetteren kan levere inndata på vegne av bidragsyteren i samsvar med eventuelle krav pålagt i 

henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1011. 

iii) Sikring av at tilgangen til leverte inndata er begrenset til personer som deltar i leveringsprosessen, unntatt når 

tilgangen er nødvendig for revisjonsformål, undersøkelsesformål eller lovpålagte formål. 

b) Opprettelse og opprettholdelse av en intern funksjon som skal fungere som det andre kontrollnivået for leveringen av 

inndata og ha ansvar for å utføre følgende oppgaver: 

i) En vurdering av inndataene etter at de er levert, som er uavhengig av vurderingen som foretas av kontrollfunksjonen 

på første nivå, for å bekrefte bidragets integritet og nøyaktighet. 

ii) Opprettelse og opprettholdelse av en varslingsprosedyre som omfatter hensiktsmessige beskyttelsestiltak for varslere. 

iii) Opprettelse og opprettholdelse av framgangsmåter for intern rapportering av eventuelle forsøk på eller faktisk manipu-

lasjon av inndataene, for manglende overholdelse av bidragsyterens egne retningslinjer knyttet til referanseverdier og 

for gransking av slike hendelser så snart de oppdages. 

iv) Opprettelse og opprettholdelse av framgangsmåter for intern rapportering for å rapportere eventuelle driftsmessige 

problemer i forbindelse med leveringsprosessen så snart de oppstår. 

v) Sikring av at en ansatt fra kontrollfunksjonen på annet nivå regelmessig er til stede i kontorområdet der front-office-

funksjonen er basert. 

vi) Løpende tilsyn med relevant kommunikasjon mellom front-office-funksjonens personale som er direkte involvert i 

levering av inndata, og med relevant kommunikasjon mellom slikt personale og andre interne funksjoner eller eksterne 

organer. 

vii) Opprettelse, opprettholdelse og anvendelse av retningslinjer for interessekonflikter som sikrer 

— at faktiske eller mulige interessekonflikter som berører personale i bidragsyterens front-office-funksjon som 

deltar i leveringsprosessen, oppdages og rapporteres til administratoren,  
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— at det ikke foreligger noen direkte eller indirekte sammenheng mellom en innberetters godtgjøring og referanse-

verdiens verdi, verdien av spesifikke bidrag fra bidragsyteren eller resultatet av en virksomhet som utøves av bi-

dragsyteren, noe som kan føre til en interessekonflikt i forbindelse med leveringen av inndata til referanseverdien, 

— at oppgavene er klart fordelt mellom front-office-funksjonens personale som deltar i levering av inndata, og annet 

personale i front-office-funksjonen, 

— at front-office-funksjonens personale som deltar i levering av inndata, er fysisk atskilt fra annet personale i front-

office-funksjonen, 

— at det foretas effektive kontroller av utvekslingen av opplysninger mellom front-office-funksjonens personale og 

bidragsyterens øvrige personale som deltar i virksomhet som kan skape en risiko for interessekonflikter, i den 

grad de opplysningene som utveksles, er opplysninger som kan påvirke inndataene som leveres, 

— at det foreligger beredskapsbestemmelser med tanke på midlertidig avbrudd i kontrollene i forbindelse med ut-

vekslingen av opplysninger omhandlet i femte strekpunkt, 

— at det treffes tiltak for å hindre at personer utøver utilbørlig innflytelse på hvordan front-office-funksjonens perso-

nale som deltar i levering av inndata, utfører sine oppgaver. 

c) Opprettelse og opprettholdelse av en intern funksjon, som er uavhengig av kontrollfunksjonen på første og andre nivå, som 

skal fungere som det tredje kontrollnivået for leveringen av inndata og ha ansvar for regelmessig å kontrollere de kontrol-

lene som de to andre kontrollfunksjonene gjennomfører. 

d) Framgangsmåter for 

i) samarbeidet og utvekslingen av opplysninger mellom de tre kontrollfunksjonene som kreves i henhold til bokstav a), 

b) og c) i dette nummer, 

ii) regelmessig rapportering til bidragsyterens øverste ledelse om oppgavene som utføres av de tre kontrollfunksjonene, 

iii) formidling til administratoren, på dennes anmodning, av opplysninger om bidragsyterens interne framgangsmåter for 

tilsyn og verifisering. 

2. Administratoren kan velge ikke å anvende kravene angitt i nr. 1 bokstav b) punkt v) eller i nr. 1 bokstav b) punkt vii) 

tredje, fjerde eller sjette strekpunkt, på grunnlag av følgende: 

a) Arten, omfanget og kompleksiteten av bidragsyterens virksomhet. 

b) Sannsynligheten for at det oppstår en interessekonflikt mellom leveringen av inndata til referanseverdien og bidragsyterens 

handelsvirksomhet eller øvrige virksomhet. 

c) Graden av skjønnsutøvelse i leveringsprosessen. 

3. Med henvisning til særlig at en bidragsyters organisasjon er liten, og også til forholdene omhandlet i nr. 2 bokstav a), b) 

og c), kan administratoren tillate at bidragsyteren har en enklere organisatorisk kontrollstruktur enn den som kreves i henhold til 

nr. 1. En slik enklere kontrollstruktur skal imidlertid sikre at alle oppgaver oppført i nr. 1 bokstav a), b) og c) blir utført, bortsett 

fra eventuelle oppgaver som er unntatt fra kravene i henhold til nr. 2. Nr. 1 bokstav d) punkt i) og ii) skal anvendes på en måte 

som gjenspeiler den enklere kontrollstrukturen. 

4. En administrator av en betydningsfull referanseverdi kan velge å anvende kravene angitt i nr. 1 bokstav b) punkt vii) bare 

på faktiske eller mulige interessekonflikter som er eller vil bli vesentlige interessekonflikter. 

Artikkel 4 

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 25. januar 2019. 
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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 

 __________  


