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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μία ευρεία πλειοψηφία Ευρωπαίων πολιτών επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από δείκτες. Η 
χρήση δεικτών έχει αντίκτυπο σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα: στα παράγωγα, στις 
μετοχές και στα ομόλογα καθώς και στην πραγματική αγορά και στην αγορά βασικών 
προϊόντων, οι οποίες αντιμετώπισαν αμφότερες σημαντική αύξηση του όγκου των κεφαλαίων 
του δείκτη βασικών εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

Πληθώρα δεικτών αναφοράς παράγονται με τη χρήση διαφορετικών μεθοδολογιών από 
διάφορους παρόχους, που κυμαίνονται από δημόσιους φορείς έως ανεξάρτητους παρόχους 
ειδικών δεικτών αναφοράς.

Πολλοί δείκτες και δείκτες αναφοράς έχουν γίνει ντε φάκτο δημόσια αγαθά. Για τον λόγο 
αυτό, τα κοινωνικά οφέλη τους πρέπει να μεγιστοποιηθούν ενώ η ζημία που προκαλούν στην 
πραγματική οικονομία και στην κοινωνία συνολικά λόγω ενδεχόμενων σφαλμάτων κατά την 
κατάρτισή τους ή ενδεχόμενης παραποίησής τους πρέπει να παρακολουθείται στενά και να 
υπόκειται σε ποινικές και χρηματικές κυρώσεις.  

Υπάρχει επί του παρόντος εμφανές ρυθμιστικό κενό που συνίσταται στο γεγονός ότι οι 
εποπτικές αρχές ασκούν εποπτεία στα χρηματοπιστωτικά μέσα, όχι όμως στην παραγωγή και 
την διακυβέρνηση των δεικτών που καθορίζουν το προφίλ κινδύνου, την απόδοση και την 
οικονομική αξία αυτών των μέσων. Για τον λόγο αυτό είναι επειγόντως αναγκαία η 
κατάλληλη ρύθμιση των δεικτών, δεδομένου ότι η χρήση τους είναι απολύτως αναγκαία για 
την εκπόνηση προσχεδίων επενδυτικών στρατηγικών ή ως πλαίσιο αναφοράς για 
χρηματοπιστωτικά μέσα.

Παρά το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη ρύθμιση της παραγωγής και 
της χρήσης όλων των δεικτών που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς, η νομική 
γνωμοδότηση της επιτροπής ITRE θα επικεντρωθεί κυρίως στις εκτιμήσεις των τιμών των 
βασικών προϊόντων που παρέχουν τα γραφεία παρακολούθησης των τιμών των βασικών 
προϊόντων (PRAs) και στις πραγματικές αγορές ενέργειας. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ακεραιότητα στη 
χονδρική αγορά ενέργειας περιλαμβάνει διατάξεις για την απαγόρευση της παραποίησης των 
δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις ενεργειακές αγορές χονδρικής. Ωστόσο, οι 
διατάξεις αυτές δεν αφορούν ολόκληρο το φάσμα των τρωτών σημείων της διαδικασίας 
κατάρτισης δεικτών αναφοράς.

Τα μοντέλα εκτίμησης των τιμών χαρακτηρίζονται από σημαντικές αποκλίσεις  - ορισμένα 
περιλαμβάνουν πραγματικές γνωστοποιηθείσες συναλλαγές, ενώ άλλα βασίζονται σε 
αξιολογήσεις των φορέων γνωστοποίησης με αντικείμενο προσφορές και πληροφορίες 
σχετικά με συναλλαγές διαπραγματευτών που έχουν συμφέρον να κινούν την αγορά, 
αφήνοντας περιθώρια παραποίησης.

Επίσης, οι αρμόδιες αρχές ερευνούν καταγγελίες απόπειρας παραποίησης των εκτιμήσεων 
των τιμών των βασικών προϊόντων που παρέχουν τα γραφεία παρακολούθησης των τιμών 
των βασικών προϊόντων (PRAs) και η Διεθνής Οργάνωση των Επιτροπών Χρηματιστηριακών 
Αξιών (IOSCO) προέβη σε επανεξέταση των εκτιμήσεων της τιμής του πετρελαίου από τα 
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PRAs. Αυτή η παραποίηση δεν θέτει σε κίνδυνο μόνο τον επενδυτή αλλά και τον τελικό 
χρήστη, ή καταναλωτή, δεδομένου ότι αυτή καθορίζει την τιμή που θα πληρώσουν τα 
νοικοκυριά για φυσικό αέριο ή οποιονδήποτε άλλο ενεργειακό εφοδιασμό. 

Οι τιμές αναφοράς που εκτιμούν τα γραφεία παρακολούθησης των τιμών των βασικών 
προϊόντων χρησιμοποιούνται σε διαφορετικό βαθμό ως μεγέθη αναφοράς για την διενέργεια 
συναλλαγών σε μια σειρά πραγματικών αγορών, και συγκεκριμένα στην αγορά πετρελαίου, 
στα χρηματιστήρια, στα γραφεία συμψηφισμού και στις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων επί εμπορευμάτων, γεγονός που καθιστά τις τιμές αυτές σημαντικές για τη 
λειτουργία αυτών των αγορών και των γραφείων συμψηφισμού.

Η χρήση της εκτίμησης των τιμών και των δεικτών αναφοράς στις αγορές παραγώγων επί 
εμπορευμάτων έχει τεράστιο αντίκτυπο σε πολλά ζητήματα όπως: στην καταλληλότητα του 
σχεδιασμού των συμβάσεων παραγώγων επί εμπορευμάτων, στην ακρίβεια και την 
ακεραιότητα της διαμόρφωσης της τιμής στις συμβάσεις παραγώγων επί εμπορευμάτων που 
βασίζονται ενδεχομένως σε εσφαλμένη εκτίμηση των τιμών, στη διαφάνεια των διαφόρων 
παραγόντων που επηρεάζουν την τιμολόγηση των φυσικών παραγώγων, 
συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών και διαδικασιών εκτίμησης των PRA και στο 
βαθμό στον οποίο μία σύμβαση φυσικών παραγώγων είναι ευάλωτη στην παραποίηση.  

Η ακεραιότητα των δεικτών αναφοράς είναι θεμελιώδους σημασίας για την τιμολόγηση 
πολλών χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων και οι 
εμπορικές και μη συμβάσεις, όπως τα ενυπόθηκα δάνεια. Η παραποίηση ενός δείκτη 
αναφοράς πρόκειται να προκαλέσει σημαντική ζημία σε ορισμένους επενδυτές που κατέχουν 
χρηματοπιστωτικά μέσα, η αξία των οποίων καθορίζεται με βάση τον δείκτη αναφοράς. Η 
διάδοση παραπλανητικών ενδείξεων σχετικά με την κατάσταση μιας υποκείμενης αγοράς 
ενδέχεται να προκαλέσει στρεβλώσεις στην πραγματική οικονομία. Οι δείκτες αναφοράς 
είναι ευάλωτοι στην παραποίηση σε περίπτωση που υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων 
και άσκηση διακριτικής ευχέρειας στη διαδικασία των δεικτών αναφοράς και στην περίπτωση 
που οι δείκτες αυτοί δεν υπόκεινται στην κατάλληλη διαχείριση και τους κατάλληλους 
ελέγχους.

Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για την παραποίηση 
δεικτών προβλέπεται ήδη στην οδηγία και στον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς, 
είναι τώρα αναγκαίο να ρυθμιστούν και να αποτραπούν οι κίνδυνοι παραποίησης που 
συνδέονται με την παραγωγή και χρήση δεικτών. Για την προστασία των επενδυτών και των 
καταναλωτών, είναι απαραίτητο οι δείκτες αναφοράς να είναι άρτιοι, αξιόπιστοι, να 
εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να υπόκεινται σε κατάλληλο 
κυβερνητικό έλεγχο. Υπό το φως αυτού του σκεπτικού, εκφράζουμε επιδοκιμασία για τη 
νομοθετική πρωτοβουλία και θα θέλαμε να ενισχύσουμε την ιδέα της ευθυγράμμισης αυτής 
της πρότασης με τις αρχές της IOSCO.

Δεδομένων του φάσματος και του αντίκτυπου των δεικτών στο χρηματοπιστωτικό μας 
σύστημα και στις πραγματικές αγορές ενέργειας, η σημερινή κατάσταση της αυτορρύθμισης 
έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική. Η αναγωγή της κατάρτισης δεικτών αναφοράς σε 
δραστηριότητα που υπόκειται σε ρυθμίσεις έχει μεγάλη σημασία για την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της ουδετερότητας/ανεξαρτησίας μέσω της αποφυγής και της 
απαγόρευσης συγκρούσεων συμφερόντων· για την προαγωγή της διαφάνειας μέσω της 
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υποχρέωσης παρουσίασης όλων των δεδομένων και των μεθοδολογιών στο κοινό και στις 
εποπτικές αρχές· για την προστασία της καταλληλότητας της χρήσης δεικτών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα ή σε συμβάσεις με στόχο την προστασία των τελικών χρηστών· για 
τη συμμόρφωση με την εναρμονισμένη μεθοδολογία και την ποιότητα των δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για τον ορισμό ενός δείκτη.

Με δεδομένους τους προαναφερθέντες προβληματισμούς, η παρούσα πρόταση πρέπει να 
επιτύχει τα εξής:

 να ελαχιστοποιήσει τον ευάλωτο χαρακτήρα της διαδικασίας εκτίμησης στους παράγοντες 
που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της εκτίμησης των PRA ως δείκτη 
των αξιών της πραγματικής αγοράς ή να αυξήσουν την ευαισθησία των παραγώγων επί 
εμπορευμάτων στην παραποίηση ή στη στρέβλωση των τιμών.

 να βοηθήσει μια αρχή της αγοράς να καθορίσει εάν μια τιμή που εκτιμά ένα PRA και η 
οποία αναφέρεται στους όρους μιας σύμβασης παραγώγων επί εμπορευμάτων αντανακλά 
πιστά τις συναλλαγές στην πραγματική αγορά που επιδιώκει να μετρήσει, εάν τα 
δεδομένα είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά για την εν λόγω πραγματική αγορά και εάν 
αυτά τα δεδομένα είναι καλόπιστα.

 να βελτιώσει την ικανότητα μιας αρχής της αγοράς να εντοπίζει και να αποτρέπει την 
παραποίηση και οποιαδήποτε άλλη καταχρηστική συμπεριφορά και, εφόσον χρειάζεται, 
να αναλαμβάνει σχετικές ενέργειες επιβολής του νόμου.

Προκειμένου να προαχθεί η αξιοπιστία των εκτιμήσεων των PRA και να επιβληθεί στα PRA 
η συμμόρφωση με τους κανόνες και τη μεθοδολογία που προτείνονται στον παρόντα 
κανονισμό, υποστηρίζουμε σε μεγάλο βαθμό την άποψη ότι οι αρχές της αγοράς πρέπει να 
απαγορεύουν τη διαπραγμάτευση σε οποιαδήποτε σύμβαση παραγώγων επί εμπορευμάτων 
που φέρει αναφορά σε μία τιμή που έχει εκτιμηθεί από PRA, εκτός εάν η εκτίμηση αυτή 
συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ ή, σε περίπτωση τρίτης χώρας, τις αρχές της IOSCO για τα 
γραφεία παρακολούθησης των τιμών του πετρελαίου.

Πιστεύουμε επίσης ότι η ακεραιότητα της παραγωγής δεικτών απαιτεί τη θέσπιση ορίων στον 
εθελοντικό χαρακτήρα της ροής πληροφοριών από τους συνεισφέροντες στους διαχειριστές 
δεικτών ή δεικτών αναφοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εμβέλεια των δεικτών 
αναφοράς που καλύπτονται από τη δυνατότητα υποχρεωτικών συνεισφορών πρέπει να είναι 
ευρύτερη.

Τέλος, επειδή είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν αλλαγές στη μεθοδολογία προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ποιότητα των δεικτών αναφοράς, οι οποίες ενδέχεται ωστόσο να έχουν 
επιζήμιο αντίκτυπο στους παράγοντες της αγοράς που τη χρησιμοποιούν, προτείνουμε να 
εφαρμοστεί μεταβατική περίοδος μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών στη μεθοδολογία, 
εφόσον είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δείκτες αναφοράς θα υπολογίζονται 
τόσο σύμφωνα με την προηγούμενη όσο και σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
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Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που τουλάχιστον το 20% 
των συνεισφερόντων σε έναν δείκτη 
αναφοράς κρίσιμης σημασίας έχει παύσει 
ή σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκείς 
ενδείξεις ότι ενδέχεται να παύσει να 
συνεισφέρει, κατά τη διάρκεια 
οποιουδήποτε έτους, η αρμόδια αρχή του 
διαχειριστή ενός δείκτη αναφοράς
κρίσιμης σημασίας έχει την εξουσία να:

1. Σε περίπτωση που τουλάχιστον το 20% 
των συνεισφερόντων σε έναν δείκτη 
αναφοράς έχει παύσει ή σε περίπτωση που 
υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ενδέχεται 
να παύσει να συνεισφέρει, κατά τη 
διάρκεια οποιουδήποτε έτους, η αρμόδια 
αρχή του διαχειριστή ενός δείκτη 
αναφοράς έχει την εξουσία να:

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τροποποιεί τον κώδικα δεοντολογίας, 
τη μεθοδολογία ή άλλους κανόνες του 
δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας.

(γ) τροποποιεί τον κώδικα δεοντολογίας, 
τη μεθοδολογία ή άλλους κανόνες του 
δείκτη αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για έναν δείκτη αναφοράς κρίσιμης 2. Οι εποπτευόμενοι φορείς που 
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σημασίας, οι εποπτευόμενοι φορείς που 
υποχρεούνται να συνεισφέρουν σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 καθορίζονται από τη 
αρμόδια αρχή του διαχειριστή με βάση τα 
εξής κριτήρια:

υποχρεούνται να συνεισφέρουν σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 καθορίζονται από τη 
αρμόδια αρχή του διαχειριστή με βάση τα 
εξής κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) προσωρινή απαγόρευση άσκησης 
καθηκόντων διαχείρισης στον διαχειριστή 
ή τον συνεισφέροντα κατά οποιουδήποτε 
φυσικού προσώπου, που θεωρείται 
υπεύθυνο για τέτοια παράβαση·

(ε) προσωρινή απαγόρευση άσκησης
οποιωνδήποτε καθηκόντων στον 
διαχειριστή ή τον συνεισφέροντα κατά 
οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, που 
θεωρείται υπεύθυνο για τέτοια παράβαση·

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) εξασφαλίζουν τη συνεχή δημοσίευση 
του δείκτη αναφοράς σύμφωνα με την 
προηγούμενη μεθοδολογία, ούτως ώστε 
να συγκρίνεται η ακεραιότητά της με την 
ακεραιότητα της νέας μεθοδολογίας και 
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη μεταβατικής 
περιόδου για τις οντότητες που τη 
χρησιμοποιούν για τις συμβάσεις τους.

Or. en


