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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1641 

av 13. juli 2018 

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

reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis av administratorer av kritiske eller 

betydningsfulle referanseverdier om metoden som brukes for å fastsette referanseverdiene, om den interne 

gjennomgåelsen og godkjenningen av metoden og om framgangsmåtene for å foreta vesentlige endringer i 

metoden(*) 

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 end-

ring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU og forordning (EU) nr. 596/2014(1), særlig artikkel 13 nr. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1011 skal administratoren av en referanseverdi eller eventuelt en 

familie av referanseverdier offentliggjøre eller gjøre tilgjengelig hovedpunktene i den metoden administratoren 

anvender for å fastsette referanseverdien eller eventuelt referanseverdiene i en familie av referanseverdier, nærmere 

opplysninger om den interne gjennomgåelsen og godkjenningen av metoden samt framgangsmåtene for samråd om og 

melding til brukere om vesentlige endringer i metoden. I denne forordning presiseres ytterligere hvilke opplysninger 

administratorer skal levere i forbindelse med sine betydningsfulle og kritiske referanseverdier. Den får ikke anvendelse 

på administratorer som bare leverer ikke-betydningsfulle referanseverdier. Administratorer som leverer både ikke-

betydningsfulle og betydningsfulle eller kritiske referanseverdier, bør overholde denne forordning med hensyn til sine 

betydningsfulle og kritiske referanseverdier. ESMA kan utstede retningslinjer på dette området for administratorer av 

ikke-betydningsfulle referanseverdier. 

2) Det er store forskjeller mellom ulike referanseverdimetoder. De hovedpunktene som spesifiseres i denne forordning, bør 

derfor bare måtte offentliggjøres eller gjøres tilgjengelige i den utstrekning de er relevante for den berørte referanse-

verdien. 

3) To hovedpunkter i metoden som det bør opplyses om for å sikre at en kritisk eller betydningsfull referanseverdi er 

pålitelig og nøyaktig, er den minstemengden av og den minstekvaliteten på inndataene som kreves for å anvende 

metoden og utføre beregningen. Bruk av skjønn ved fastsettelsen av referanseverdier gjør dem dessuten mer sårbare for 

manipulasjon. For å redusere risikoen for manipulasjon bør derfor administratoren, som et av hovedpunktene i sin 

metode, opplyse om de klare reglene som denne har fastsatt for hvordan og når skjønn kan utøves. 

4) For å hjelpe potensielle brukere med å velge den mest hensiktsmessige referanseverdien blant en rekke potensielt egne-

de referanseverdier, bør de gis opplysninger som gjør det mulig å forstå hva en referanseverdi skal måle, hvilke inndata 

som brukes, og hvordan de velges ut, hva som er referanseverdiens bestanddeler, hvem som deltar i datainnsamlingen 

og referanseverdiberegningen, når og i hvilken utstrekning skjønn kan brukes, hvilke begrensninger metoden har, og når 

og hvordan referanseverdien kan bli endret. 

5) For at brukere og potensielle brukere skal ha tilstrekkelig informasjon om administratorens prosess for intern gjennom-

gåelse av metoden, bør administratoren offentliggjøre sine retningslinjer og framgangsmåter som gjelder denne pro-

sessen, sammen med nærmere opplysninger om de berørte organene og de relevante styringsordningene som  

er innført i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) 2016/1011. 

6) For at brukere og potensielle brukere skal kunne forstå hvordan en administrator vil gjennomføre samråd om en foreslått 

vesentlig endring av en kritisk eller betydningsfull referanseverdi, og begrunnelsen for en slik endring, bør admini-

stratoren offentliggjøre visse opplysninger, herunder hvordan den vil vurdere virkningen av den foreslåtte endringen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 5.11.2018, s. 21, 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) I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet unngår denne forordning å legge en for stor byrde på administratorer av 

betydningsfulle (i motsetning til kritiske) referanseverdier ved at de i forbindelse med sine betydningsfulle referanse-

verdier kan velge å offentliggjøre et mer begrenset sett av opplysninger eller å offentliggjøre mindre detaljerte opplys-

ninger. 

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

tilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

9) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 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). 

10) For å sikre samsvar med den delegerte forordningen som spesifiserer de delene av atferdsreglene som skal utarbeides av 

administratorer av referanseverdier som bygger på inndata fra bidragsytere, er det hensiktsmessig at anvendelsen av 

denne delegerte forordning utsettes med to måneder. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

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

Artikkel 2 

Hovedpunkter i metoden som brukes for å fastsette en kritisk eller betydningsfull referanseverdi 

1. Opplysningene som skal framlegges av en administrator av en referanseverdi eller eventuelt en familie av referanseverdier 

i samsvar med kravet i artikkel 13 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/1011, skal, i den utstrekning de er relevante for 

denne referanseverdien eller familien av referanseverdier eller for de inndataene som er brukt for å bestemme den, omfatte 

minst følgende opplysninger: 

a) En definisjon og en beskrivelse av referanseverdien eller familien av referanseverdier og av den markedsmessige eller øko-

nomiske virkeligheten den skal måle. 

b) Valutaen eller en annen måleenhet for referanseverdien eller familien av referanseverdier. 

c) De kriteriene som administratoren anvender for å velge kildene til de inndataene som brukes for å fastsette referanse-

verdien eller familien av referanseverdier. 

d) Hvilke typer inndata som brukes for å fastsette referanseverdien eller familien av referanseverdier, og prioriteringen av 

hver enkelt type. 

e) Sammensetningen av et eventuelt panel av bidragsytere og de kriteriene som anvendes for å bestemme hvem som kan delta 

i panelet. 

f) En beskrivelse av bestanddelene i referanseverdien eller familien av referanseverdier og de kriteriene som anvendes for å 

velge dem ut og vekte dem. 

g) Eventuelle minstekrav til likviditet for bestanddelene i referanseverdien eller familien av referanseverdier. 

h) Eventuelle minstekrav til mengden av inndata og eventuelle minstestandarder for inndataenes kvalitet, som anvendes for å 

fastsette referanseverdien eller familien av referanseverdier. 

i) De klare reglene som angir hvordan og når skjønn kan utøves ved fastsettelsen av referanseverdien eller familien av 

referanseverdier. 

j) Hvorvidt referanseverdien eller familien av referanseverdier tar hensyn til eventuell reinvestering av utbytte eller kuponger 

fra dens bestanddeler.  

  

(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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k) Dersom metoden kan endres regelmessig for å sikre at referanseverdien eller familien av referanseverdier forblir represen-

tativ for den relevante markedsmessige eller økonomiske virkeligheten: 

i) Alle kriterier som skal anvendes for å fastslå når en slik endring er nødvendig. 

ii) Alle kriterier som skal anvendes for å fastsette hvor ofte en slik endring skal gjøres. 

iii) Alle kriterier som skal anvendes for å vekte bestanddelene i referanseverdien eller familien av referanseverdier på nytt 

som del av en slik endring. 

l) Mulige begrensninger for metoden og nærmere opplysninger om eventuelle metoder som skal brukes under ekstraordinære 

omstendigheter, herunder i tilfelle av et illikvid marked eller i perioder med stress eller når kildene til transaksjons-

opplysninger kan være utilstrekkelige, unøyaktige eller upålitelige. 

m) En beskrivelse av rollene til eventuelle tredjeparter som deltar i innsamlingen av data til eller i beregningen eller formid-

lingen av referanseverdien eller familien av referanseverdier. 

n) Modellen eller metoden som brukes til ekstrapolering og eventuelt interpolering av referanseverdidata. 

2. Administratorer kan velge å offentliggjøre eller gjøre tilgjengelig bare opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav m) og n) for 

sine kritiske referanseverdier. 

Artikkel 3 

Nærmere opplysninger om den interne gjennomgåelsen og godkjenningen av metoden 

1. Opplysningene som skal framlegges av en administrator av en referanseverdi eller eventuelt en familie av referanseverdier 

i samsvar med kravet i artikkel 13 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1011, skal omfatte minst følgende: 

a) Retningslinjene og framgangsmåtene for intern gjennomgåelse og godkjenning av metoden. 

b) Nærmere opplysninger om spesifikke hendelser som kan føre til en intern gjennomgåelse, herunder nærmere opplysninger 

om en eventuell ordning som administratoren anvender for å fastslå om metoden kan spores og verifiseres. 

c) Angivelse av de organene eller funksjonene i administratorens organisasjonsstruktur som deltar i gjennomgåelsen og god-

kjenningen av metoden. 

d) Angivelse av hvilke roller som utøves av personer som deltar i gjennomgåelsen og godkjenningen av metoden. 

e) En beskrivelse av framgangsmåten for å utnevne og avsette personer som deltar i gjennomgåelsen og godkjenningen av 

metoden. 

2. Administratorer kan velge å offentliggjøre eller gjøre tilgjengelig bare opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav d) og e) for 

sine kritiske referanseverdier. 

Artikkel 4 

Vesentlige endringer i metoden 

1. Opplysningene som skal framlegges av en administrator av en referanseverdi eller eventuelt en familie av referanseverdier 

i samsvar med kravet i artikkel 13 nr. 1 bokstav c) og artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1011, skal omfatte minst 

følgende: 

a) En beskrivelse av de opplysningene som administratoren skal framlegge ved begynnelsen av hvert samråd, herunder et krav 

om underretning om de hovedpunktene i metoden som administratoren mener vil bli påvirket av den foreslåtte vesentlige 

endringen. 

b) Administratorens normale tidsramme for samråd. 

c) Under hvilke omstendigheter et samråd kan finne sted innenfor en kortere tidsramme, og en beskrivelse av de framgangs-

måtene som skal følges når et samråd gjennomføres innenfor en kortere tidsramme. 
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2. Begrunnelsen som en administrator skal gi i samsvar med kravet i artikkel 13 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

2016/1011, skal blant annet angi om det at en planlagt vesentlig endring ikke ble gjennomført, kunne medføre risiko for at refe-

ranseverdien eller familien av referanseverdier ikke lenger ville være relevant og egnet som referanse for finansielle instru-

menter og kontrakter. 

Artikkel 5 

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. 

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 

 __________  


