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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1640 

av 13. juli 2018 

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

reguleringsstandarder som spesifiserer styrings- og kontrollkravene for bidragsytere under tilsyn(*) 

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 16 nr. 5 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 16 i forordning (EU) 2016/1011 pålegger bidragsytere under tilsyn visse styrings- og kontrollkrav, herunder et 

krav om at de skal ha en kontrollramme som sikrer inndataenes integritet, nøyaktighet og pålitelighet, og et krav om at 

de skal ha effektive systemer og kontroller for å sikre integriteten og påliteligheten til alle inndata som leveres. Noen av 

disse kravene er allerede er behandlet i artikkel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011 og i de tilknyttede delegerte 

forordningene. På noen områder går imidlertid bestemmelsene i denne delegerte kommisjonsforordningen lenger enn 

bestemmelsene i artikkel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011, og visse bidragsytere under tilsyn er kanskje ikke 

omfattet av bestemmelsene i artikkel 11 og 15 ettersom de bidrar med data til referanseverdier som leveres av 

administratorer som er unntatt fra virkeområdet for forordning (EU) 2016/1011. For å unngå rettslig usikkerhet berører 

kravene fastsatt i denne delegerte kommisjonsforordningen ikke artikkel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011 og de 

tilknyttede delegerte forordningene, og de får derfor anvendelse bare i den utstrekning de utfyller ovennevnte 

bestemmelser. 

2) Den kontrollrammen som en bidragsyter under tilsyn innfører, bør omfatte en framgangsmåte for å påvise og håndtere 

overtredelser av forordning (EU) 2016/1011 og brudd på gjeldende atferdsregler og inneholde retningslinjer for 

varsling, tilsyn og regelmessig gjennomgåelse av prosessen for levering av inndata. På denne måten kan bidragsytere 

under tilsyn sikre at de opptrer i samsvar med loven, og at de leverer inndata som er nøyaktige og pålitelige. 

3) Den opplæringen som innberettere som er ansatt av en bidragsyter under tilsyn, skal ha i henhold til artikkel 16  

nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1011, bør også omfatte opplæring i hvordan referanseverdien skal måle den 

underliggende markedsmessige eller økonomiske virkeligheten, og opplæring i alle de delene av atferdsreglene som får 

anvendelse på leveringen av inndata. Dette er et viktig verktøy for å sikre at innberettere opptrer korrekt og i samsvar 

med referanseverdimetoden. 

4) De tiltakene for håndtering av interessekonflikter som en bidragsyter under tilsyn skal ha i henhold til artikkel 16  

nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 2016/1011, bør omfatte tiltak for å skille innberettere fra bidragsyterens øvrige ansatte 

og tiltak knyttet til bidragsyterens godtgjøringspolitikk for innberettere med sikte på å redusere innberetternes insentiv 

til å manipulere leveringen av inndata. 

5) Det dokumentasjonssystemet som en bidragsyter under tilsyn skal ha i henhold til artikkel 16 nr. 2 bokstav d) i forord-

ning (EU) 2016/1011, bør inneholde et krav om dokumentasjon av kommunikasjon knyttet til leveringen av inndata, 

herunder innberetternes navn. Formålet med dette er å oppnå tilstrekkelig gjennomsiktighet. 

6) Når bidragsytere kan bruke skjønn, innebærer dette en risiko for at ulike sakkyndige bruker skjønn på ulike måter, eller 

til og med at en og samme sakkyndige bruker skjønn på ulike måter over tid. Skjønn gjør også den berørte referanse-

verdien mer sårbar for manipulasjon. Det er derfor nødvendig at retningslinjene som fastsettes i henhold til artikkel 16 

nr. 3 i forordning (EU) 2016/1011, omfatter en ramme som sikrer ensartet bruk av vurderinger eller utøvelse av skjønn 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 5.11.2018, s. 16, 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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og reduserer risikoen for manipulasjon. En slik ramme bør omfatte en forpliktelse til å foreta regelmessige interne 

gjennomgåelser av anvendelsen av ekspertvurderinger. Den bør også identifisere typer av opplysninger som skal eller 

ikke skal tas i betraktning, for å avgrense adgangen til å utøve skjønn. 

7) 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. 

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

tilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

9) 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 bidragsytere under tilsyn som leverer data bare til ikke-betydnings-

fulle referanseverdier. 

Kravene som pålegges i henhold til denne forordning, berører verken kravene som er pålagt i henhold til artikkel 11 og 15 i 

forordning (EU) 2016/1011, eller de tekniske reguleringsstandardene som er vedtatt i henhold til artikkel 11 nr. 5 og artikkel 15 

nr. 6 i forordning (EU) 2016/1011(2). 

Artikkel 2 

Kontrollramme 

Den kontrollrammen som en bidragsyter under tilsyn skal ha i henhold til artikkel 16 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1011, skal 

omfatte opprettelse og opprettholdelse av minst følgende kontroller: 

a) En effektiv ordning for tilsyn med prosessen for levering av inndata, som omfatter et risikostyringssystem, identifikasjon av 

ledende medarbeidere som er ansvarlige for dataleveringsprosessen, og deltakelse fra enhver etterlevelses- og internrevis-

jonsfunksjon innenfor bidragsyterens organisasjon. 

b) Retningslinjer for varsling, herunder hensiktsmessige beskyttelsestiltak for varslere. 

c) En framgangsmåte for å påvise og håndtere overtredelser av forordning (EU) 2016/1011 og brudd på gjeldende atferds-

regler utarbeidet i henhold til artikkel 15 i nevnte forordning, herunder en framgangsmåte for å undersøke eventuelle 

påviste overtredelser og dokumentere de tiltakene som er truffet som følge av dem. 

d) Regelmessige gjennomgåelser av dataleveringsprosessen, som skal foretas minst en gang i året og hver gang de gjeldende 

atferdsreglene endres.  

  

(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). 

(2) 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 (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 6) og delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2018/1639 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn 

til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de delene av atferdsreglene som skal utarbeides av administratorer av referanseverdier 

som bygger på inndata fra bidragsytere (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 11). 
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Artikkel 3 

Kontroll av innberettere 

1. De systemene og kontrollene som en bidragsyter under tilsyn skal ha i henhold til artikkel 16 nr. 2 bokstav a) i forordning 

(EU) 2016/1011, skal omfatte en dokumentert og effektiv dataleveringsprosess og inkludere minst følgende: 

a) En prosess for utpeking av innberettere samt framgangsmåter for å levere bidrag når en innberetter uventet blir utilgjeng-

elig, herunder utpeking av stedfortredere. 

b) Framgangsmåter og systemer for overvåking av de dataene som brukes til bidragene, og av selve bidragene, som kan utløse 

varsler i samsvar med parametrer som bidragsyteren har fastsatt på forhånd. 

2. Uten at det berører eventuelle krav pålagt i henhold til artikkel 15 i forordning (EU) 2016/1011, skal bidragsyteren ved 

anvendelsen av artikkel 16 nr. 2 bokstav a) i nevnte forordning ta hensyn til følgende kriterier for å avgjøre om det er rimelig å 

ha en framgangsmåte for godkjenning fra en fysisk person som har en stilling som er overordnet i forhold til innberetterens 

stilling: 

a) Graden av skjønnsutøvelse i leveringsprosessen. 

b) Arten, omfanget og kompleksiteten av virksomheten til bidragsyteren under tilsyn. 

c) Hvorvidt det kan oppstå interessekonflikter mellom leveringen av inndata til referanseverdien og bidragsyterens handels-

virksomhet eller øvrige virksomhet. 

3. Dersom kontrollene som en bidragsyter under tilsyn har innført, omfatter en framgangsmåte for godkjenning fra en fysisk 

person som har en stilling som er overordnet i forhold til innberetterens stilling, skal disse kontrollene omfatte klare regler for 

fristen for godkjenningen, og dersom det gis mulighet for godkjenning etter at inndataene er levert, skal det angis under hvilke 

omstendigheter godkjenning etter levering er tillatt, og siste frist for å gi en slik godkjenning. 

Artikkel 4 

Opplæring av innberettere 

1. De systemene og kontrollene som en bidragsyter under tilsyn skal ha i henhold til artikkel 16 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) 2016/1011, skal omfatte opplæringsprogrammer for å sikre at alle innberettere har 

a) tilstrekkelig kunnskap og erfaring med hensyn til hvordan referanseverdien skal måle den underliggende markedsmessige 

eller økonomiske virkeligheten, 

b) tilstrekkelig kunnskap om alle delene av de gjeldende atferdsreglene som er utarbeidet i henhold til artikkel 15 nr. 1 i 

nevnte forordning, dersom det er relevant. 

2. Innberetteres kunnskap som omhandlet i nr. 1 bokstav a) og b) og deres kunnskap om kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1011 og (EU) nr. 596/2014(1) skal i den utstrekning det er relevant for innberetternes oppgaver, 

regelmessig og minst en gang i året vurderes på nytt for å verifisere at det fortsatt er hensiktsmessig at de enkelte innberetterne 

har denne rollen. 

3. Nr. 2 får ikke anvendelse på bidragsytere under tilsyn som leverer betydningsfulle referanseverdier. 

Artikkel 5 

Interessekonflikter 

1. De tiltakene for håndtering av interessekonflikter som en bidragsyter under tilsyn skal ha i henhold til artikkel 16  

nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 2016/1011, skal omfatte minst følgende: 

a) Et register over interessekonflikter, som skal holdes oppdatert og brukes til å registrere identifiserte interessekonflikter og 

dokumentere eventuelle tiltak som er truffet for å håndtere dem. Registeret skal være tilgjengelig for interne eller eksterne 

revisorer.  

  

(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). 
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b) Fysisk atskillelse av innberettere og bidragsyterens øvrige ansatte, dersom en slik atskillelse er hensiktsmessig, idet det tas 

hensyn til omfanget av skjønnsutøvelse i leveringsprosessen, til arten, omfanget og kompleksiteten av bidragsyterens 

virksomhet, og til hvorvidt det kan oppstå interessekonflikter mellom leveringen av inndata til referanseverdien og bidrags-

yterens handelsvirksomhet eller øvrige virksomhet. 

c) Egnede interne framgangsmåter for tilsyn, herunder regler for innberetteres kontakt med front-office-personale i tilfeller der 

de ansatte ikke er organisatorisk eller fysisk atskilt. 

2. Tiltakene for håndtering av interessekonflikter skal også omfatte godtgjøringspolitikk for innberettere som sikrer at en 

innberetters godtgjøring ikke er knyttet til noe av følgende: 

a) Referanseverdiens verdi. 

b) De spesifikke verdiene som leveres. 

c) Utøvelsen av en bestemt virksomhet for bidragsyteren under tilsyn, som kan medføre en interessekonflikt med leveringen 

av inndata til referanseverdien. 

Artikkel 6 

Dokumentasjon 

1. Dokumentasjonen av kommunikasjon i forbindelse med levering av inndata, som skal oppbevares i henhold til artikkel 16 

nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) 2016/1011, skal omfatte dokumentasjon av de leverte bidragene og innberetternes navn. 

2. Dokumentasjonen av bidragsyterens eksponering mot finansielle instrumenter som bruker referanseverdien som referanse, 

som skal oppbevares i henhold til artikkel 16 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) 2016/1011, skal omfatte dokumentasjon av den 

typen virksomhet som utøves av bidragsyteren under tilsyn, og som fører til eksponering. 

3. Dokumentasjonen av interne og eksterne revisjoner, som skal oppbevares i henhold til artikkel 16 nr. 2 bokstav e) i 

forordning (EU) 2016/1011, skal omfatte dokumentasjon av revisjonsoppdraget, revisjonsberetningen og eventuelle tiltak som 

er truffet som følge av hver revisjon. 

4. Nr. 3 får ikke anvendelse på bidragsytere under tilsyn som leverer betydningsfulle referanseverdier. 

Artikkel 7 

Ekspertvurdering 

Dersom inndataene bygger på en ekspertvurdering, skal de retningslinjene som en bidragsyter under tilsyn skal fastsette i 

henhold til artikkel 16 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1011, omfatte minst følgende: 

a) En ramme som sikrer konsekvens mellom ulike innberettere og konsekvens over tid i forbindelse med bruk av vurderinger 

eller utøvelse av skjønn. 

b) Identifisering av typer av opplysninger som kan eller ikke kan tas i betraktning ved bruk av vurderinger eller utøvelse av 

skjønn. 

c) Framgangsmåtene for gjennomgåelse av all bruk av vurderinger eller utøvelse av skjønn. 

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 25. januar 2019. 



26.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/1331 

 

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 

 __________  


