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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1274 

av 29. juli 2019 

om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene for referanseverdier i Australia i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011(*) 

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 30, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) 2016/1011 innføres en felles ramme for å sikre nøyaktigheten og integriteten til indekser som 

brukes som referanseverdier for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds 

resultater i Unionen. 

2) Nevnte forordning får anvendelse fra 1. januar 2018, og administratorer fra tredjestater omfattes av en overgangsperiode 

som muliggjør bruk av tredjestaters referanseverdier i Unionen. Etter utløpet av overgangsperioden kan en 

referanseverdi eller en kombinasjon av referanseverdier som leveres av en administrator etablert i en tredjestat, brukes i 

Unionen bare dersom referanseverdien og administratoren inngår i registeret som vedlikeholdes av Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA), etter at Kommisjonen har vedtatt en beslutning om likeverdighet, 

eller etter en anerkjennelse eller godkjenning fra vedkommende myndigheter. 

3) Kommisjonen gis myndighet til å vedta gjennomføringsbeslutninger der det fastslås at den rettslige og tilsynsmessige 

rammen i en tredjestat med hensyn til særlige administratorer eller særlige referanseverdier eller familier av 

referanseverdier er likeverdig med kravene i forordning (EU) 2016/1011. Ved vurderingen av en slik likeverdighet tar 

Kommisjonen hensyn til om den rettslige rammen og tilsynspraksis i en tredjestat sikrer samsvar med IOSCO-

prinsippene for finansielle referanseverdier eller, dersom det er relevant, med IOSCO-prinsippene for byråer som 

rapporterer oljepriser («PRA-er»), og at slike særlige administratorer eller særlige referanseverdier eller familier av 

referanseverdier er underlagt løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat. 

4) Referanseverdier som Australian Bank Bill Swap Rate og S&P/ASX 200 Index administreres i Australia og brukes i 

Unionen av en rekke enheter under tilsyn. Som følge av dette foretok Kommisjonen en vurdering av referanse-

verdiordningen i Australia. 

5) Den rettslige rammen for opprettelse av, tilsyn med og administrering av referanseverdier i Australia omfatter en 

lisensieringsordning og gir Australian Securities and Investments Commission (ASIC) myndighet. Den krever også at 

administratorer av betydningsfulle referanseverdier skaffer seg en lisens som administrator av referanseverdier fra 

ASIC. For referanseverdier som ikke er erklært som betydningsfulle av ASIC, gir den rettslige rammen i Australia 

administratorer mulighet til å tilslutte seg de nasjonale rammereglene ved å søke om lisens fra ASIC i samsvar med 

avsnitt 908BD i Corporations Act, noe som gjør at de vil omfattes av ASICs regler for administratorer og bidragsytere. 

6) ASIC-lisensinnehavere er underlagt lisensvilkårene og en rekke lovgivningsmessige krav. Rettslig bindende krav for 

administratorer er fastsatt i Corporations Act 2001 (heretter kalt «Corporations Act»), ASIC Financial Benchmark 

(Administration) Rules 2018 og ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018. ASIC Regulatory Guide 268 – 

Licensing regime for financial benchmark administrators («RG 268») inneholder ytterligere veiledning for 

administratorer av referanseverdier. Del 7.5B i Corporations Act (som endret ved Treasury Laws Amendment  

(2017 Measures No 5) Act 2018) gjennomfører den rettslige rammen for regulering av finansielle referanseverdier.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2019, s. 9 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2020 av  

7. februar 2020 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 avsnitt 908AC i Corporations Act kan ASIC ved en rettsakt erklære at en finansiell referanseverdi er en 

betydningsfull referanseverdi. Bare de referanseverdiene som oppfyller kriteriene fastsatt i Corporations Act, kan 

betegnes som betydningsfulle referanseverdier. ASIC skal forsikre seg om at i) referanseverdien er systemviktig for det 

australske finanssystemet, eller ii) det er en betydelig risiko for finansielle spredningsvirkninger eller systemisk 

ustabilitet i Australia dersom tilgangen til eller integriteten til referanseverdien forstyrres, eller iii) det vil ha en vesentlig 

innvirkning på ikke-profesjonelle investorer eller storinvestorer i Australia dersom tilgangen til eller integriteten til 

referanseverdien forstyrres. 

8) ASIC har erklært en rekke finansielle referanseverdier som betydningsfulle referanseverdier ved hjelp av ASIC 

Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. Denne beslutningen er begrenset til admini-

stratorene av de referanseverdiene som er oppført i seneste gjeldende versjon av ASIC Corporations (Significant 

Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. Denne beslutningen omfatter ikke administratorer av finansielle 

referanseverdier som er berettiget til unntak fra virkeområdet for forordning (EU) 2016/1011 i samsvar med artikkel 2 

nr. 2 i nevnte forordning. 

9) ASIC kan utstede en lisens til en administrator av referanseverdier for én eller flere finansielle referanseverdier. ASIC 

skal ta hensyn til faktorene angitt i avsnitt 908BO(2) i Corporations Act når den treffer beslutning om å tildele en lisens, 

pålegge, endre eller tilbakekalle lisensvilkår, endre en lisens eller midlertidig eller varig oppheve en lisens. En person 

anses å ha begått en lovovertredelse dersom vedkommende administrerer (eller hevder å administrere) en betydningsfull 

referanseverdi uten å inneha en lisens som administrator av referanseverdier som angir den finansielle referanseverdien. 

10) ASIC har vedtatt ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 («Administration Rules») i henhold til 

avsnitt 908CA i Corporations Act og ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018 («Compelled Rules») i 

henhold til avsnitt 908CD i Corporations Act. Administration Rules fastsetter krav til administratorer av referanse-

verdier som er lisensinnehavere, og til bidragsytere, herunder styrings- og tilsynskrav, krav ved utkontraktering, krav til 

beskyttelse mot interessekonflikter, krav til utforming av referanseverdier og metodekrav samt krav til inndata. 

Compelled Rules regulerer den obligatoriske genereringen eller administreringen av en betydningsfull referanseverdi 

eller obligatoriske bidrag til en betydningsfull finansiell referanseverdi. 

11) Under utarbeidingen av Administration Rules tok ASIC hensyn til IOSCO-prinsippene for finansielle referanseverdier i 

samsvar med avsnitt 908CK i Corporations Act. ASIC vurderte i tillegg de rettslige og tilsynsmessige rammene med 

hensyn til referanseverdier i tredjestater, herunder forordning (EU) 2016/1011, samt andre australske ordninger for 

finansiell lisensiering. 

12) I begrunnelsen til Administration Rules beskrives det hvordan ASICs Administration Rules og Compelled Rules 

gjenspeiler IOSCO-prinsippene. Nærmere bestemt angir Administration Rules at regel 2.1.2 tilsvarer IOSCO-

prinsippene om styringsordninger for finansielle referanseverdier. Regel 2.1.3 tilsvarer IOSCO-prinsippene om 

overvåking av tredjeparter som er involvert i generering eller administrering av hver finansielle referanseverdi som er 

angitt i lisensinnehaverens lisens som administrator av referanseverdier. Regel 2.1.4 tilsvarer IOSCO-prinsippene om 

interessekonflikter for administratorer av finansielle referanseverdier. Regel 2.2.1 tilsvarer IOSCO-prinsippene om 

utforming av referanseverdier Regel 2.2.2 tilsvarer IOSCO-prinsippene om datatilstrekkelighet og interne kontroller for 

datainnsamling. Regel 2.2.3 tilsvarer IOSCO-prinsippene om innholdet av metodene som brukes til å fastsette 

finansielle referanseverdier. Underregel 2.2.4(1) tilsvarer IOSCO-prinsippene om endringer i metodene som brukes til å 

fastsette finansielle referanseverdier. Regel 2.3.1 tilsvarer IOSCO-prinsippene om kontrollrammen for administratorer 

med hensyn til risikostyring samt sentrale krav i andre australske lisensieringsordninger. Regel 2.4.1 tilsvarer IOSCO-

prinsippene om planlegging av overføring eller opphør av en lisensiert referanseverdi. Regel 2.5.1 tilsvarer IOSCO-

prinsippene om «Submitter Code of Conduct». Avslutningsvis tilsvarer regel 2.6.1 IOSCO-prinsippene om 

gjennomsiktighet med hensyn til fastsettelse av referanseverdier. 

13) ASIC gir dessuten reguleringsmessig veiledning (RG 268) for enheter som omfattes av Administration Rules og 

Compelled Rules. Den fastsetter ASICs fortolkning av loven og gir praktisk veiledning om hvordan enheter kan 

oppfylle sine forpliktelser i henhold til loven. 

14) Kommisjonen konkluderer derfor med at de bindende kravene med hensyn til administratorer av betydningsfulle 

referanseverdier som er angitt i ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420, er 

likeverdige med de tilsvarende kravene i forordning (EU) 2016/1011.  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/503 

 

15) Artikkel 30 i forordning (EU) 2016/1011 krever også at kravene er underlagt løpende effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving i tredjestaten. 

16) Administratorer av referanseverdier med lisens i Australia er underlagt løpende tilsyn og overvåking av ASIC. Avsnitt 

908AF i Corporations Act fastsetter at ASIC er ansvarlig for tilsynet med lisensierte finansielle referanseverdier. ASIC 

har også ansvaret for å sikre at administratorer av referanseverdier overholder sine forpliktelser i henhold til 

Corporations Act, Administration Rules og Compelled Rules, og i den forbindelse foretar ASIC periodiske vurderinger 

av hvordan administrator av referanseverdier overholder sine lisensforpliktelser. 

17) Avsnitt 908BQ i Corporations Act og regel 2.8.1 i Administration Rules krever at administratorer av referanseverdier 

underretter ASIC om visse forhold, herunder når lisensinnehaveren har unnlatt å overholde eller ikke lenger kan 

overholde sine lovbestemte forpliktelser. ASIC kan vurdere lisensinnehaveres overholdelse av Corporations Act og 

Administration Rules i samsvar med avsnitt 908BR og 908BS i Corporations Act og regel 2.8.2 og 2.8.3 i 

Administration Rules. ASIC kan også be om en rapport om ethvert forhold i samsvar med avsnitt 908BV i Corporations 

Act og be om en revisjonsredegjørelse vedrørende lisensinnehaverens rapport om disse forholdene. Avsnitt 908BW i 

Corporations Act gir ASIC myndighet til å utarbeide vurderingsrapporter, dele disse rapportene med visse australske 

offentlige organer når det er nødvendig, og offentliggjøre disse rapportene. 

18) Dersom en administrator av referanseverdier ikke overholder sine lovbestemte forpliktelser, kan ASIC i henhold til 

avsnitt 908BT i Corporations Act utstede en skriftlig instruks til en lisensinnehaver om å treffe bestemte tiltak som 

ASIC mener vil sikre at lisensinnehaveren overholder disse forpliktelsene. Dersom lisensinnehaveren unnlater å 

etterkomme nevnte skriftlige instruks, kan ASIC bringe saken inn for en domstol, som så kan kreve at lisensinnehaveren 

overholder ASICs retningslinjer. I henhold til avsnitt 908CH og 908CI i Corporations Act kan ASIC utstede 

meddelelser om overtredelse eller godta forpliktende tilsagn fra administratorer som har unnlatt å oppfylle sine 

lovbestemte krav. Avsnitt 908CG i Corporations Act fastsetter en ramme der en administrator som angivelig ikke har 

overholdt Administration Rules, som et alternativ til en sivil rettssak kan betale en bot, vedta eller innføre 

utbedringstiltak (herunder utdanningsprogrammer) eller godta andre sanksjoner enn betaling av en bot. ASIC kan også 

under visse omstendigheter midlertidig oppheve eller tilbakekalle en lisens i henhold til avsnitt 908BI og 908BJ i 

Corporations Act. 

19) I henhold til Compelled Rules kan ASIC, dersom den anser det for å være i allmennhetens interesse, pålegge en 

lisensinnehaver å fortsette å generere eller administrere en betydningsfull referanseverdi eller å generere eller 

administrere en betydningsfull referanseverdi på en bestemt måte, herunder ved å endre metoden som brukes til å 

generere eller administrere en betydningsfull referanseverdi. Compelled Rules gir også ASIC mulighet til å pålegge en 

bidragsyter å levere data eller opplysninger til en lisensinnehaver for å generere eller administrere en betydningsfull 

referanseverdi eller til ASIC for formål knyttet til generering eller administrering av en betydningsfull referanseverdi. 

20) Kommisjonen konkluderer derfor med at de bindende kravene med hensyn til administratorer av referanseverdier som er 

erklært som betydningsfulle referanseverdier av ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 

2018/420, er underlagt løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

21) EUs administratorer av referanseverdier trenger ikke å inneha en lisens for at deres referanseverdier skal kunne brukes i 

Australia, med mindre en referanseverdi utpekes som en betydningsfull referanseverdi av ASIC eller en administrator av 

referanseverdier frivillig søker om lisens i Australia. ASIC har underrettet Kommisjonen om at den ikke har til hensikt å 

utpeke noen EU-referanseverdier som betydningsfulle. 

22) Denne beslutningen vil bli supplert med samarbeidsordninger for å sikre effektiv utveksling av opplysninger og 

samordning av tilsynsvirksomheten mellom ESMA og ASIC. 

23) Denne beslutningen er basert på vurderingen av de gjeldende rettslig bindende kravene for referanseverdier i Australia 

på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutningen. Kommisjonen vil fortsatt regelmessig overvåke 

markedsutviklingen, utviklingen i den rettslige og tilsynsmessige rammen for referanseverdier og effektiviteten av 

tilsynssamarbeidet i forbindelse med overvåking og håndheving av disse kravene for å sikre at de kravene som ligger til 

grunn for denne beslutningen, løpende oppfylles. 

24) Denne beslutningen berører ikke Kommisjonens myndighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse dersom 

relevant utvikling gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere denne beslutningen på nytt. 
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25) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 30 i forordning (EU) 2016/1011 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Australia som 

gjelder for administratorer av finansielle referanseverdier som er erklært som betydningsfulle referanseverdier ved hjelp av 

ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420, som fastsatt i den seneste gjeldende versjonen, 

anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) 2016/1011 og som underlagt løpende effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft 20 dager etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


