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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1643 

av 13. juli 2018 

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

reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i referanseverdierklæringen som skal offentliggjøres av 

administratoren av en referanseverdi, og tilfeller der det kreves oppdateringer(*) 

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 27 nr. 3 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 27 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1011 skal administratorer offentliggjøre en referanseverdierklæring 

for referanseverdien eller eventuelt for en familie av referanseverdier dersom den kan brukes i Unionen. 

2) Referanseverdierklæringer bør inneholde fullstendige opplysninger om den markedsmessige eller økonomiske 

virkeligheten som referanseverdien eller familien av referanseverdier skal måle, og en redegjørelse for når målingen av 

den markedsmessige eller økonomiske virkeligheten kan bli upålitelig. Dette er nødvendig fordi brukere og potensielle 

brukere trenger slike opplysninger for fullt ut å forstå referanseverdien eller familien av referanseverdier. 

3) Referanseverdierklæringer bør angi i hvilke deler av referanseverdimetoden det kan brukes skjønn, og prosessen for en 

eventuell etterfølgende evaluering av bruken av slikt skjønn. Disse opplysningene er avgjørende for å sikre at brukere og 

potensielle brukere forstår hvor sårbar referanseverdien eller familien av referanseverdier er for manipulasjon. 

4) Ulike typer referanseverdier (dvs. referanseverdier basert på regulerte data, referanserenter, varereferanseverdier, 

kritiske referanseverdier, betydningsfulle referanseverdier og ikke-betydningsfulle referanseverdier) omfattes av ulike 

krav i henhold til forordning (EU) 2016/1011. Referanseverdierklæringen bør derfor klart og entydig angi hvilken type 

referanseverdi en referanseverdi eller familie av referanseverdier tilhører. 

5) I forbindelse med kritiske referanseverdier bør referanseverdierklæringen inneholde tilleggsopplysninger som forklarer 

hvorfor referanseverdien anerkjennes som kritisk i henhold til forordning (EU) 2016/1011, slik at brukere og potensielle 

brukere har tilgang til opplysninger som er nødvendige for å forstå på hvilket grunnlag referanseverdien har blitt 

anerkjent som kritisk. 

6) Bruken av regulerte data fritar administratorer og deres bidragsytere fra visse forpliktelser i henhold til forordning (EU) 

2016/1011. For referanseverdier basert på regulerte data bør det derfor kreves at administratorer opplyser om sine 

datakilder og grunnene til at referanseverdien anses som en referanseverdi basert på regulerte data. 

7) Referanserenter og varereferanseverdier må, på grunn av sin særlige art, overholde bestemmelsene i de spesifikke 

vedleggene til forordning (EU) 2016/1011 i stedet for eller i tillegg til bestemmelsene i avdeling II i nevnte forordning. 

Administratorer av slike referanseverdier bør opplyse om dette i referanseverdierklæringen, slik at brukere og 

potensielle brukere blir gjort oppmerksomme på det. 

8) Administratorer av kritiske referanseverdier må overholde bestemmelsene i et styrket regelverk i henhold til forordning 

(EU) 2016/1011. Det er derfor viktig at brukere og potensielle brukere får tilstrekkelig informasjon om dette.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 5.11.2018, s. 29, 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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9) Dersom en referanseverdi har egenskaper som kjennetegner ulike typer referanseverdier, bør de særlige bestemmelsene i 

denne forordning som gjelder disse ulike typene referanseverdier, få anvendelse parallelt med og i tillegg til de generelle 

opplysningskravene, slik at brukere og potensielle brukere får fullstendige opplysninger om alle egenskapene til 

referanseverdien. 

10) I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet unngår denne forordning å legge en for stor administrativ byrde på 

administratorer av betydningsfulle og ikke-betydningsfulle referanseverdier, ved at det kreves et mer begrenset sett av 

opplysninger i referanseverdierklæringen for betydningsfulle og ikke-betydningsfulle referanseverdier. 

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

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

12) 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). 

13) 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 

Generelle opplysningskrav 

1. Referanseverdierklæringen skal angi følgende: 

a) Datoen for offentliggjøring av erklæringen og, dersom det er relevant, datoen for siste oppdatering. 

b) ISIN-koden (International Securities Identification Number) for referanseverdien, dersom en slik foreligger; alternativt kan 

det i erklæringen for en familie av referanseverdier angis hvor ISIN-koder er offentliggjort og gratis tilgjengelige. 

c) Hvorvidt referanseverdien eller en referanseverdi i familien av referanseverdier fastsettes ved hjelp av inndata fra 

bidragsytere. 

d) Hvorvidt referanseverdien eller en referanseverdi i familien av referanseverdier kan anses som en type referanseverdi 

oppført i avdeling III i forordning (EU) 2016/1011, herunder den særlige bestemmelsen som utgjør grunnlaget for at 

referanseverdien anses som denne typen. 

2. Referanseverdierklæringens definisjon av den markedsmessige eller økonomiske virkeligheten skal omfatte minst 

følgende opplysninger: 

a) En generell beskrivelse av den markedsmessige eller økonomiske virkeligheten. 

b) Eventuelle geografiske grenser for den markedsmessige eller økonomiske virkeligheten. 

c) Alle andre opplysninger som administratoren med rimelighet anser som relevante eller nyttige for å hjelpe brukere eller 

potensielle brukere av referanseverdien med å forstå de relevante kjennetegnene til den markedsmessige eller økonomiske 

virkeligheten, herunder minst følgende opplysninger, i den utstrekning pålitelige data er tilgjengelige: 

i) Opplysninger om faktiske eller potensielle deltakere i markedet. 

ii) En angivelse av størrelsen på den markedsmessige eller økonomiske virkeligheten. 

3. Referanseverdierklæringens definisjon av mulige begrensninger for referanseverdien og av de omstendighetene der 

målingen av den markedsmessige eller økonomiske virkeligheten kan bli upålitelig, skal omfatte minst følgende: 

a) En beskrivelse av de omstendighetene der administratoren ikke har tilstrekkelige inndata til å fastsette referanseverdien i 

samsvar med metoden.  

  

(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). 



Nr. 78/1342 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.11.2020 

 

 

b) Dersom det er relevant, en beskrivelse av tilfeller der det ikke lenger kan sikres at den metoden som brukes for å fastsette 

referanseverdien, er nøyaktig og pålitelig, f.eks. dersom administratoren anser at likviditeten i det underliggende markedet 

er utilstrekkelig. 

c) Alle andre opplysninger som administratoren med rimelighet anser som relevante eller nyttige for å hjelpe brukere og 

potensielle brukere med å forstå de omstendighetene der målingen av den markedsmessige eller økonomiske virkeligheten 

kan bli upålitelig, herunder en beskrivelse av hva som kan utgjøre en ekstraordinær markedshendelse. 

4. Når det gjelder spesifiseringen av de kontrollene og reglene som gjelder for utøvelse av skjønn eller vurderinger fra 

administratorens eller eventuelle bidragsyteres side ved beregning av referanseverdien, skal referanseverdierklæringen 

inneholde en oversikt over de ulike trinnene i prosessen for hver etterfølgende evaluering av bruken av skjønn, sammen med en 

tydelig angivelse av stillingen til enhver person som har ansvar for å utføre evalueringene. 

5. Når det gjelder framgangsmåtene for gjennomgåelse av metoden, skal referanseverdierklæringen som et minstekrav angi 

framgangsmåtene for offentlig høring om eventuelle vesentlige endringer i metoden. 

6. Nr. 3 bokstav c) og nr. 5 får ikke anvendelse på referanseverdierklæringen 

a) for en betydningsfull referanseverdi eller 

b) for en familie av referanseverdier som ikke omfatter noen kritiske referanseverdier og ikke utelukkende består av ikke-

betydningsfulle referanseverdier. 

7. Når det gjelder en referanseverdierklæring for en ikke-betydningsfull referanseverdi eller for en familie av referansever-

dier som utelukkende består av ikke-betydningsfulle referanseverdier, 

a) får følgende bestemmelser i denne artikkel ikke anvendelse: 

i) nr. 2 bokstav c), 

ii) nr. 3 bokstav b) og c), 

iii) nr. 4 og 5, og 

b) kan kravene i nr. 2 bokstav a) og b) alternativt oppfylles ved at det tas med en klar henvisning i referanseverdierklæringen 

til et offentliggjort og gratis tilgjengelig dokument som inneholder de samme opplysningene. 

8. Administratorer kan tilføye ytterligere opplysninger på slutten av referanseverdierklæringen, men dersom dette gjøres ved 

at det vises til et offentliggjort dokument som inneholder opplysningene, skal dette dokumentet være gratis tilgjengelig. 

Artikkel 2 

Spesifikke opplysningskrav for referanseverdier basert på regulerte data 

I tillegg til opplysningene som skal inngå i henhold til artikkel 1, skal referanseverdierklæringen for en referanseverdi basert på 

regulerte data eller eventuelt for en familie av referanseverdier basert på regulerte data angi minst følgende i beskrivelsen av 

inndataene: 

a) Kildene til inndataene som brukes. 

b) For hver kilde, den berørte typen i henhold til artikkel 3 nr. 1 punkt 24 i forordning (EU) 2016/1011. 

Artikkel 3 

Spesifikke opplysningskrav for referanserenter 

I tillegg til opplysningene som skal inngå i henhold til artikkel 1, skal referanseverdierklæringen for en referanserente eller 

eventuelt for en familie av referanserenter inneholde minst følgende opplysninger: 

a) En henvisning som gjør brukerne oppmerksomme på de ytterligere bestemmelsene som gjelder for referanserenter i 

henhold til vedlegg I til forordning (EU) 2016/1011. 

b) En beskrivelse av ordningene som er innført for å overholde bestemmelsene i nevnte vedlegg. 
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Artikkel 4 

Spesifikke opplysningskrav for varereferanseverdier 

I tillegg til opplysningene som skal inngå i henhold til artikkel 1, skal referanseverdierklæringen for en varereferanseverdi eller 

eventuelt for en familie av varereferanseverdier inneholde minst følgende: 

a) En angivelse av om kravene i avdeling II i eller vedlegg II til forordning (EU) 2016/1011 får anvendelse på 

referanseverdien eller familien av referanseverdier i henhold til artikkel 19 i nevnte forordning. 

b) En begrunnelse for at avdeling II i eller eventuelt vedlegg II til nevnte forordning får anvendelse. 

c) I definisjonene av viktige termer, en kortfattet beskrivelse av kriteriene som definerer den relevante underliggende fysiske 

varen. 

d) Dersom det er relevant, en angivelse av hvor de forklaringene som administratoren er forpliktet til å offentliggjøre i henhold 

til nr. 7 i vedlegg II til nevnte forordning, offentliggjøres. 

Artikkel 5 

Spesifikke opplysningskrav for kritiske referanseverdier 

I tillegg til opplysningene som skal inngå i henhold til artikkel 1, skal referanseverdierklæringen for en kritisk referanseverdi 

eller eventuelt for en familie av referanseverdier som omfatter minst en kritisk referanseverdi, inneholde minst følgende 

opplysninger: 

a) En henvisning som gjør brukerne oppmerksomme på det styrkede regelverket som gjelder for kritiske referanseverdier i 

henhold til forordning (EU) 2016/1011. 

b) En erklæring som angir hvordan brukere vil bli informert om eventuelle forsinkelser i forbindelse med offentliggjøringen 

av referanseverdien eller en eventuell ny fastsettelse av referanseverdien, og opplysning om tiltakenes (forventede) 

varighet. 

Artikkel 6 

Oppdateringer 

I tillegg til tilfellene nevnt i artikkel 27 nr. 1 tredje ledd i forordning (EU) 2016/1011 skal en ajourføring av referanseverdier-

klæringen kreves når opplysningene i erklæringen ikke lenger er korrekte eller tilstrekkelig nøyaktige, og under alle 

omstendigheter i følgende tilfeller: 

a) Når referanseverditypen endres. 

b) Når det gjøres en vesentlig endring i den metoden som brukes for å fastsette referanseverdien, eller, dersom referanseverdi-

erklæringen gjelder en familie av referanseverdier, i den metoden som brukes for å fastsette en referanseverdi i familien av 

referanseverdier. 

Artikkel 7 

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 

 __________  


