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KORT BEGRUNDELSE

Et stort flertal af europæiske borgere er direkte eller indirekte berørt af indeks. Alle finansielle 
instrumenter er blevet påvirket af brugen af indeks, herunder derivater, aktier og obligationer 
samt de fysiske markeder og råvaremarkederne; sidstnævnte har f.eks. oplevet en massiv 
vækst i omfanget af råvareindeksfonde over de seneste 10 år.

Der udarbejdes i dag et bredt udvalg af benchmarks ved hjælp af forskellige metodologier af 
forskellige leverandører, som varierer fra offentlige organer til uafhængige leverandører af 
specifikke benchmarks.

Mange indeks og benchmarks er i realiteten blevet offentlige goder. Dermed bør deres sociale 
fordele maksimeres, mens skaden for realøkonomien og samfundet som helhed som følge af 
tilblivelsesmangler eller manipulation af indeks og benchmarks bør følges tæt og være 
undergivet strafferetlige sanktioner og bøder.

Der er i øjeblikket et klart hul i lovgivningen, i og med at tilsynsmyndighederne fører tilsyn 
med finansielle instrumenter, men ikke med udarbejdelsen og forvaltningen af indeks, som 
fastlægger disse instrumenters risikoprofil, økonomiske resultater og økonomiske værdi. I tråd 
med dette er der et presserende behov for en ordentlig regulering af indeks, da brugen af disse 
har været uundværlig ved fastlæggelsen af konceptet for investeringsstrategier eller 
referenceværdien for finansielle instrumenter.

Selv om Kommissionens forslag tager sigte på at regulere udarbejdelsen og brugen af alle 
indeks, der benyttes som benchmarks, vil udtalelsen fra Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi først og fremmest fokusere på de vurderinger af råvarepriser, der afgives af 
råvareprisrapporteringsagenturer (PRA'er) og fysiske energimarkeder. Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne indeholder bestemmelser, der forbyder manipulation af benchmarks, 
der anvendes på engrosenergimarkeder. Disse bestemmelser tager imidlertid ikke fat om hele 
spektret af sårbarheder i processen omkring udarbejdelsen af benchmarks.

Modellerne for prisvurdering varierer betragteligt – nogle medregner faktisk rapporterede 
transaktioner, mens andre bygger på rapportørers vurderinger af bud, tilbud og oplysninger 
om handler fra handlende, der kan en særlig interesse i at påvirke markedet, hvilket åbner op 
for manipulation.

Påstande om forsøg på manipulation af vurderinger af råvarepriser leveret af 
råvareprisrapporteringsagenturer (PRA'er) bliver for tiden undersøgt af de kompetente 
myndigheder, og IOSCO har undersøgt PRA'ernes vurderinger af oliepriserne. En sådan 
manipulation kan udgøre en fare ikke kun for investoren, men også for slutbrugeren eller den 
endelige forbruger, da dette vil bestemme den pris, mange husholdninger skal betale for 
gasforsyningen eller enhver anden energiforsyning.

PRA-vurderede benchmarkpriser anvendes i forskellig grad som udgangspunkt for 
transaktioner på en række fysiske markeder, bl.a. oliemarkedet, børser, clearingcentraler og 
OTC-råvarederivatkontrakter, idet disse priser får betydning for disse markeders og 
clearingcentralers funktion.
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Brugen af prisvurdering og benchmarks på råvarederivatmarkeder har en kraftig indvirkning 
på en række områder, såsom egnetheden af råvarederivatkontrakternes udformning, 
nøjagtigheden og integriteten af prisdannelsen i en råvarederivatkontrakt, som tager 
udgangspunkt i en potentielt fejlagtig prisvurdering, gennemsigtigheden af de forskellige 
faktorer, der indvirker på prisfastsættelsen af fysiske derivater, herunder PRA-
vurderingsmetodologierne og -processerne, og en fysisk derivatkontrakts modtagelighed for 
manipulation.

Integriteten af benchmarks er afgørende for prisfastsættelsen af mange finansielle 
instrumenter, som f.eks. renteswaps, og kommercielle og ikkekommercielle aftaler, som f.eks. 
realkreditaftaler. Hvis et benchmark manipuleres, medfører det betydelige tab for nogle af de 
investorer, som ejer finansielle instrumenter, hvis værdi er fastlagt med udgangspunkt i det 
pågældende benchmark. Sendes der vildledende signaler om et underliggende markeds status, 
kan det fordreje realøkonomien. Benchmarks er følsomme over for manipulation, hvor der 
findes interessekonflikter og muligheder for skøn i benchmarkprocessen, og disse ikke er 
underlagt passende governance og kontrol.

Selv om anvendelsen af administrative og strafferetlige sanktioner for manipulation af indeks 
allerede er omhandlet i markedsmisbrugsdirektivet og -forordningen, er det nu nødvendigt at 
regulere og forebygge risici for manipulation i tilknytning til udarbejdelse og brug af indeks. 
For at beskytte investorer og forbrugere skal benchmarks være robuste, pålidelige og egnede 
til formålet og være underlagt en passende administrativ kontrol. På denne baggrund glæder 
vi os over lovgivningsinitiativet og vil gerne styrke idéen om, at dette forslag bør iagttage 
IOSCO-principperne.

Som følge af indeksernes omfang og indvirkninger på vores finansielle system samt på de 
fysiske energimarkeder har den nuværende situation med selvregulering vist sig at være 
ineffektiv. Det er af største vigtighed at gøre benchmarks til en reguleret aktivitet for at 
genoprette tilliden og håndhæve neutralitet/uafhængighed ved at undgå og forhindre 
interessekonflikter, fremme gennemsigtighed gennem en forpligtelse til at forelægge alle data 
og metodologier for offentligheden og tilsynsførende, sikre egnetheden af at bruge indeks i et 
finansielt instrument eller kontrakter med det formål at beskytte slutbrugerne, nøje følge en 
harmoniseret metodologi og sikre kvaliteten af de data, der anvendes til bestemmelse af et 
indeks.

På baggrund af de betænkeligheder, der er kommet til udtryk, skulle dette forslag kunne:

 minimere vurderingsprocessens sårbarhed over for faktorer, der kunne underminere PRA-
vurderingens troværdighed som indikator for fysiske markedsværdier eller øge 
råvarederivatkontrakters sårbarhed over for manipulation eller prisforvridning

 lette en markedsmyndigheds bestemmelse af, om en PRA-vurderet pris, der tjener som 
udgangspunkt for betingelserne i en råvarederivativkontrakt, nøje afspejler 
transaktionerne på det fysiske marked, som den giver sig ud for at måle, om dataene er 
tilstrækkelige til at repræsentere dette fysiske marked, og om sådanne data er udarbejdet i 
god tro

 lette en markedsmyndigheds evne til at afdække og afskrække manipulation eller anden 
urimelig adfærd og om nødvendigt træffe håndhævelsesforanstaltninger over for sådanne 
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handlinger. 

For at fremme troværdigheden af PRA-vurderinger og håndhævelsen af PRA'erne, så de er i 
overensstemmelse med de regler og den metodologi, som foreskrives i denne forordning, 
støtter vi på det kraftigste, at markedsmyndighederne forbyder handel med 
råvarederivatkontrakter, der tager udgangspunkt i en PRA-vurderet pris, medmindre denne 
vurdering følger EU-lovgivningen eller – i tilfælde af et tredjeland – IOSCO-principperne for 
olieprisrapporteringsagenturer.

Vi mener også, at integriteten af udarbejdelsen af indeks forudsætter, at der sættes grænser for 
den frivillige karakter af informationsstrømmen fra stillere til administratorer af indeks eller 
benchmarks. Dette er grunden til, at vi føler, at anvendelsesområdet for benchmarks, der er 
omfattet af muligheden for tvungne bidrag, bør være bredere.

Endelig skal det bemærkes, at fordi ændringer i metodologi er nødvendige for at sikre 
kvaliteten af benchmarks, men kan have en forstyrrende virkning for markedsagenter, der 
anvender den, foreslår vi, at der – hvor det er muligt – efter ændringer i metodologien 
indføres overgangsperioder, under hvilke benchmarks beregnes under anvendelse af både den 
tidligere og den nye metodologi. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis stillere, der udgør mindst 20 % af 
stillerne til et kritisk benchmark, er ophørt 
med at bidrage, eller der er tilstrækkelig 
grund til at antage, at mindst 20 % af 
stillerne sandsynligvis vil ophøre med at 
bidrage i et hvilket som helst år, har den 
kompetente myndighed for administratoren 
af et kritisk benchmark beføjelse til at:

1. Hvis stillere, der udgør mindst 20 % af 
stillerne til et benchmark, er ophørt med at 
bidrage, eller der er tilstrækkelig grund til 
at antage, at mindst 20 % af stillerne 
sandsynligvis vil ophøre med at bidrage i et 
hvilket som helst år, har den kompetente 
myndighed for administratoren af et 
benchmark beføjelse til at:

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ændre adfærdskodeksen, metodologien 
eller andre regler for det kritiske 
benchmark.

c) ændre adfærdskodeksen, metodologien 
eller andre regler for benchmarket.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For et kritisk benchmark udpeges de
tilsynsbelagte enheder, som kan 
underlægges krav om bidrag, jf. stk. 1, af 
den kompetente myndighed for 
administratoren på grundlag af følgende 
kriterier:

2. De tilsynsbelagte enheder, som kan 
underlægges krav om bidrag, jf. stk. 1,
udpeges af den kompetente myndighed for 
administratoren på grundlag af følgende 
kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) et midlertidigt forbud, der udstedes til en 
fysisk person, som anses for at være 
ansvarlig for en sådan overtrædelse, mod 
varetagelse af ledelsesfunktioner hos 
administratorer eller stillere

e) et midlertidigt forbud, der udstedes til en 
fysisk person, som anses for at være 
ansvarlig for en sådan overtrædelse, mod 
varetagelse af enhver funktion hos 
administratorer eller stillere

Or. en



PA\1010518DA.doc 7/7 PE524.509v01-00

DA

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) garantere den fortsatte 
offentliggørelse af benchmarket i henhold 
til den tidligere metodologi, således at 
dens integritet kan sammenlignes med 
den nye metodologis, og der sikres en 
overgangsperiode for enheder, som 
anvender den til deres kontrakter.

Or. en


