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КРАТКА ОБОСНОВКА

Голяма част от европейските граждани са пряко или косвено засегнати от индексите.
Всички финансови инструменти са повлияни от използването на индекси:
деривативите, капиталовите инструменти и облигациите, както и физическите и 
стоковите пазари, като последните са регистрирали масово увеличаване на обемите на 
фондовете, основани на стоков индекс през последните 10 години.

Понастоящем се изработва широк набор от референтни показатели, като за целта се 
използват различни методики от различни доставчици, вариращи от публични субекти 
до независими специализирани доставчици на референтни показатели.

Редица индекси и референтни показатели де факто се превърнаха в публични блага.
Като такива, социалните ползи от тях следва да бъдат максимално увеличени, като 
същевременно вредата върху реалната икономика и обществото като цяло, произтичаща 
от потенциалното им неправилно изработване или боравене с тях, следва да бъде 
подложена на строг контрол и да подлежи на наказателни и финансови санкции.

Понастоящем съществува регулаторно несъответствие в това, че надзорните органи 
упражняват контрол върху финансовите инструменти, но не върху производството и 
управлението на индексите, които определят рисковия профил, постиженията и 
икономическата стойност на тези инструменти. В този смисъл има неотложна нужда от 
адекватно регулиране на индексите, тъй като използването им е абсолютно необходимо 
за изготвянето на подробен план за инвестиционните стратегии или за определянето на 
стойността на финансовите инструменти.

Независимо от факта, че предложението на Комисията има претенции да регулира 
изработването и използването на индексите, които се използват като референтни 
показатели, правното становище на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика ще съсредоточи своето внимание основно върху оценката на цените на 
суровините, предоставени от агенции за докладване на цените ( PRAS) и физическите 
пазари за енергия. Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета 
относно интегритета на пазара за търговия на едро с енергия съдържа някои 
разпоредби, с които се забранява манипулирането на референтните показатели, които се 
използват за пазарите за търговия на едро с енергия. Тези разпоредби обаче не 
разглеждат целия  набор от уязвими места в хода на изработването на референтни 
показатели.

Моделите за оценка на цените показват значителни различия - някои включват реално 
докладваните сделки, докато други разчитат единствено на докладите за оценка на 
офертите за покупка и продажба и информацията относно сделките от търговци, които 
могат да имат личен интерес за преместване на пазара, като оставят вратата отворена за 
манипулиране.

Освен това компетентните органи разследват твърдения за опити за манипулиране на 
оценки за цените на суровини, предоставени от агенции за докладване на цените, като 
Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) е извършила 
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преглед на оценките на тези агенции за цените на нефта. Това манипулиране може да 
застраши не само инвеститора, но също така и крайния потребител или крайния клиент, 
тъй като това ще определи цената, която домакинствата ще заплащат за доставката на 
газ и всякакъв вид енергия.

Референтните цени, оценени от агенции за докладване на цените се използват в 
различна степен като референтен показател за транзакциите в редица физически пазари, 
по-специално на пазара на нефт, борсите, клиринговите къщи и договорите за стокови 
деривати на извънборсовите пазари, като превръщат тези цени в значими за 
функционирането на тези пазари и клирингови къщи.

Използването на оценката на цените, както и на показателите за пазарите на стокови 
деривати имат огромно въздействие върху редица въпроси като: адекватността на 
изготвянето на договора за стокови деривати, точността и целостта на образуването на 
цените при договора за стокови деривативи, който се позовава на потенциално 
липсваща оценка на цените, прозрачността на редицата фактори, които оказват 
въздействие върху образуването на цените на физическите деривативи, в това число 
методологията и процесите на оценка на агенциите за докладване на цените на 
суровините, както и поддаването на даден договор за деривативи на манипулиране. 

Достоверността на референтните показатели е от решаващо значение за 
ценообразуването на много финансови инструменти, като лихвени суапове, и на 
търговски и нетърговски договори, като например ипотечните договори. Ако даден 
показател е манипулиран това ще предизвика значителни загуби за някои инвеститори, 
които притежават финансови инструменти, чиято стойност се определя чрез позоваване 
на референтния показател. Чрез изпращането на разочароващи сигнали за състоянието 
на основния пазар, той може да наруши функционирането на реалната икономика.
Референтните показатели са податливи на манипулиране, когато в процеса на 
изработване на референтния показател съществуват конфликти на интереси и се 
използва лична преценка, спрямо които не се прилага адекватно управление и 
механизми за вътрешен контрол.

Независимо от това, че в Директивата за наказателни санкции при пазарна злоупотреба 
и съответния регламент е предвидено прилагането на административни и криминални 
санкции за манипулирането на индексите, понастоящем е необходимо да се регулират и 
предотвратят рисковете от манипулиране, свързани с изработването на индекси и с 
тяхната употреба. С оглед защитата на инвеститорите е необходимо референтните 
показатели да бъдат сигурни, надеждни, практични и подлежащи на съответното 
управление и контрол. В светлината на тези съображения ние приветстваме 
законодателната инициатива и бихме искали да подчертаем, че това предложение следва 
да спазва принципите на IOSCO. 

Предвид набора от индекси и тяхното отражение върху нашата финансова система, 
както и върху физическите пазари за търговия с енергия, настоящото положение на 
саморегулиране доказа своята неефективност. От съществено значение е референтните 
показатели да се превърнат в регулирана дейност, за да се възстанови доверието и за да 
се засили неутралността/независимостта, като се избягват и забраняват конфликтите на 
интереси; да се насърчава прозрачността чрез задължение за представяне на всички 
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данни и методологии на обществеността и надзорните органи; да се запази уместността 
на използването на индекси във финансовите инструменти или договорите, с цел да се 
защитят крайните потребители; да се съблюдава точно хармонизираната методология и 
качеството на данните за определянето на индексите.

Предвид изложените безпокойства, настоящото предложение следва да бъде в 
състояние:

 да сведе до минимум уязвимостта на процеса на оценка до факторите, които биха 
могли да попречат на надеждността на оценките на агенциите за докладване на 
цените като индикатор на стойностите на физически пазар или да увеличи 
податливостта на договорите за стокови деривати на манипулиране или изкривяване 
на цените.

 да позволи определянето от страна на пазарен орган на това дали цена, оценена от 
агенция за докладване на цените, посочена съгласно условията на договор за 
стокови деривати, отразява точно транзакциите на физическия пазар, които се 
предполага да измерва дали данните са достатъчни, за да се онагледи, че 
физическият пазар и тези данни са добросъвестни. 

 да улесни възможността пазарният орган за открива, възпира и при необходимост да 
предприема изпълнителни мерки по отношение на манипулирането или друг вид 
злоупотреба.

С оглед насърчаване на надеждността на оценките на агенции за докладване на цените 
на суровините и подтикването на тези агенции да спазват правилата и методологията, 
предложени от настоящия регламент, ние силно подкрепяме идеята пазарните органи да 
забранят търговията по всякакъв вид договор за стокови деривати, която се опира на 
оценка на цена от страна на агенции за докладване на цените, освен ако тази оценка не 
спазва законодателството на ЕС или в случай на трета държава - принципите на IOSCO 
за агенциите за докладване на цените на петрола.

Ние считаме също така, че достоверността на изготвените индекси налага да бъдат 
наложени ограничения на доброволното естество на потока на информация от 
приносителите до администраторите на индекси или референтни показатели. Ето затова 
ние считаме, че обхватът на референтните показатели, обхванати от възможността за 
задължително предоставяне на данни, следва да бъде по-обширен.

И най-накрая, тъй като е необходимо извършването на промяна в методологията, за да 
се гарантира качеството на референтните показатели, но те могат да повлияят 
отрицателно на пазарните посредници, които я използват, ние предлагаме прилагането 
на преходни периоди след промяната на методологията, когато това е възможно, през 
който период, референтните показатели ще се изчисляват както по предишната, така и 
по новата методология. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато доставчиците на входящи 
данни, които представляват най-малко 
20 % от доставчиците на входящи данни 
за изработването на критичен
референтен показател, престанат да 
подават входящи данни или има 
достатъчно основания да се счита, че 
най-малко 20 % от доставчиците на 
входящи данни е възможно да престанат 
да предоставят данни през която и да е 
година, съответният компетентен орган 
за критичния референтен показател 
разполага с правомощията да:

1. Когато доставчиците на входящи 
данни, които представляват най-малко 
20 % от доставчиците на входящи данни
за изработването на референтен 
показател, престанат да подават 
входящи данни или има достатъчно 
основания да се счита, че най-малко 
20 % от доставчиците на входящи данни 
е възможно да престанат да предоставят 
данни през която и да е година, 
съответният компетентен орган за 
референтен показател разполага с 
правомощията да:

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) промени кодекса за поведение, 
методиката и другите правила за 
критичния референтен показател.

в) промени кодекса за поведение, 
методиката и другите правила за 
референтния показател.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган за 
администратора определя 

2. Компетентният орган за 
администратора определя 
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поднадзорните субекти, които са 
задължени да предоставят входящи 
данни за изработване на критичен 
референтен показател в съответствие 
с параграф 1, въз основа на следните 
обективни критерии:

поднадзорните субекти, които са 
задължени да предоставят входящи 
данни в съответствие с параграф 1, въз 
основа на следните обективни критерии:

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) временна забрана за всяко физическо 
лице, което носи отговорност за такова 
нарушение, да изпълнява управленски
функции в администратори или 
доставчици на входящи данни;

д) временна забрана за всяко физическо 
лице, което носи отговорност за такова 
нарушение, да изпълнява всякакви
функции в администратори или 
доставчици на входящи данни;

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) за продължаване на 
публикуването на референтния 
показател съгласно предишната 
методология, за да може да се 
сравнява неговата цялост с тази на 
новата методология и за да се 
гарантира преходен период за 
субектите, които я използват за 
своите договори.

Or. en


