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LÜHISELGITUS

Indeksid mõjutavad otse või kaudselt enamikku Euroopa kodanikke. Indeksite kasutamine on 
mõjutanud kõiki finantsinstrumente: tuletisinstrumente, aktsiaid ja võlakirju, samuti füüsilisi 
ja kaubaturge, mis seadis kaubaturud viimase kümne aasta jooksul silmitsi kaubaindeksite 
fondide mahu tohutu kasvuga.

Praegu korraldavad eri korraldajad (avaliku sektori asutused, spetsialiseerunud sõltumatud 
korraldajad jt) eri metoodikat kasutades mitmesuguseid näitajaid.

Paljud indeksid ja korraldatud näitajad on muutunud tegelikult avalikuks kaubaks. Seega 
tuleks suurendada nende ühiskondlikku kasu, samal ajal kui nende võimalikust ebakorrektsest 
korraldamisest või nendega manipuleerimisest reaalmajandusele ja ühiskonnale tervikuna 
tekkiva kahju üle tuleks teostada rangeimat järelevalvet ning kohaldada selle suhtes 
kriminaal- ja rahalisi karistusi.

Praegu eksisteerib selge õiguslik tühimik, sest järelevalveasutused kontrollivad küll 
finantsinstrumente, kuid ei teosta järelevalvet nende instrumentide riskiprofiili, tootlust ja 
majanduslikku väärtust määravate indeksite korraldamise ja juhtimise üle. Selles mõttes on 
tungiv vajadus indeksite nõuetekohase reguleerimise järele, kuna nende kasutamine on olnud 
vältimatult vajalik investeerimisstrateegiate tegevuskava või finantsinstrumentidele viitamise 
jaoks.

Kuigi komisjoni ettepanekus just nagu reguleeritakse kõigi korraldatud näitajatena 
kasutatavate indeksite korraldamist ja kasutamist, keskendutakse tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni õiguslikus arvamuses peamiselt hinnateabeagentuuride 
kaubahinnaprognoosidele ja füüsilistele energiaturgudele. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta 
sisaldab teatavaid sätteid, mis keelavad energia hulgimüügiturgude puhul kasutatavate 
korraldatud näitajatega manipuleerimise. Nimetatud sätted ei käsitle aga kõiki nõrku külgi 
korraldatud näitajate korraldamise edenemises.

Hinnaprognoosi mudelid erinevad märkimisväärselt: mõned hõlmavad tegelikke teatatud 
tehinguid, samal ajal kui teised tuginevad ostu- ja müügipakkumisi ning kauplejatelt, kellel 
võib olla põhjendatud huvi turu liikumist mõjutada, tehingute kohta teavet saanud hindavatele 
teatajatele, jättes võimaluse manipulatsiooniks avatuks.

Pädevad asutused uurivad ka väidetavaid manipuleerimiskatseid hinnateabeagentuuride 
kaubahinnaprognoosidega ja Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon (IOSCO) 
on naftahindade prognoosid läbi vaadanud. Niisugune manipuleerimine võib kahjustada mitte 
ainult investorit, vaid ka lõppkasutajat või lõpptarbijat, kuna see määrab hinna, mida 
majapidamised gaasi või mis tahes liiki energiaga varustamise eest maksavad.

Hinnateabeagentuuride prognoositud korraldatud näitajate hindu kasutatakse erineval määral 
tehingute viitena mitmetel füüsilistel turgudel, nimelt naftaturul, valuutaturul, 
kliiringukodades ja börsivälistes kaupade tuletislepingutes, mis muudab need hinnad 
kõnealuste turgude ja kliiringukodade toimimise seisukohast märkimisväärseks.
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Hinnaprognooside kasutamisel, samuti kaupade tuletisinstrumentide turgude korraldatud 
näitajate kasutamisel on tohutu mõju näiteks järgmistele küsimustele: kauba 
tuletisinstrumentide lepingu kavandamise korrektsus, hinnakujunduse täpsus ja 
usaldusväärsus kauba tuletisinstrumentide lepingus, mis viitab võimalikule puudulikule 
hinnaprognoosile, füüsiliste tuletisinstrumentide hinnakujundust mõjutavate mitmete tegurite, 
sealhulgas hinnateabeagentuuride prognoosimetoodika ja protsesside läbipaistvus ning 
füüsiliste tuletisinstrumentide lepingu vastuvõtlikkus manipuleerimise suhtes.

Korraldatud näitajate usaldusväärsus on äärmiselt oluline paljude finantsinstrumentide (nt 
intressimäära vahetuslepingud) ning ärilepingute ja mitteäriliste lepingute (nt hüpoteegi 
seadmise lepingud) hinnakujunduse jaoks. Korraldatud näitajaga manipuleerimine põhjustab 
märkimisväärset kahju selliseid finantsinstrumente omavatele investoritele, mille väärtus 
määratakse kindlaks korraldatud näitajale viitamise teel. Alusvaraga kaupleva turu olukorra 
kohta eksitavate signaalide edastamine võib moonutada reaalmajandust. Kui korraldatud 
näitajate kindlaksmääramisel esineb huvide konflikte ja saab kasutada kaalutlusõigust, kuid 
neid konflikte ja kaalutlusõiguse kasutamist ei juhita ja kontrollita nõuetekohaselt, saab 
korraldatud näitajatega manipuleerida.

Kuigi haldus- ja kriminaalkaristuste kohaldamine indeksitega manipuleerimise eest on juba 
ette nähtud turu kuritarvitamist käsitlevas direktiivis ja määruses, on praegu vaja reguleerida 
indeksite korraldamise ja kasutamisega seotud manipuleerimise riske ja neid ennetada.
Investorite kaitseks on vaja, et korraldatud näitajad oleksid tugevad, usaldusväärsed, 
eesmärgipärased ja alluksid nõuetekohasele juhtimise kontrollile. Neid kaalutlusi arvesse 
võttes pooldame seadusandlikku algatust ja soovime tugevdada ideed, et kõnealune ettepanek 
peaks olema kooskõlas Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni põhimõtetega.

Arvestades indeksite ulatust ja mõju meie finantssüsteemile, samuti füüsilistele 
energiaturgudele, on praegune eneseregulatsiooni olukord osutunud ebatõhusaks. Korraldatud 
näitajate muutmine reguleeritud tegevuseks on suure tähtsusega, et taastada usaldus ja 
suurendada erapooletust/sõltumatust, vältides ja keelustades huvide konflikte; et edendada 
läbipaistvust kohustuse kaudu esitada kõik andmed ja metoodika üldsusele ja 
järelevalveasutustele; et tagada indeksite kasutamise nõuetekohasus finantsinstrumendis või 
lepingutes eesmärgiga kaitsta lõppkasutajaid; et järgida täpselt indeksi määramiseks 
kasutatavate andmete ühtlustatud metoodikat ja kvaliteeti.

Arvestades esiletoodud probleeme, peaks kõnealuse ettepanekuga olema võimalik

 vähendada prognoosimise manipuleeritavust tegurite suhtes, mis võiksid kahjustada 
hinnateabeagentuuri prognoosi usaldusväärsust füüsilise turu väärtuste indikaatorina või 
suurendada kauba tuletisinstrumentide lepingu vastuvõtlikkust manipuleerimisele või 
hinnamoonutustele;

 lihtsustada turujärelevalveasutuse otsuse langetamist selle kohta, kas hinnateabeagentuuri 
prognoositud hind, millele viidatakse kauba tuletisinstrumentide lepingu tingimustes, 
kajastab adekvaatselt tehinguid füüsilisel turul, mida soovitakse mõõta, kas andmed on 
piisavad kõnealuse füüsilise turu esindamiseks ja kas need andmed on esitatud heas usus;

 aidata kaasa turujärelevalveasutuste suutlikkusele avastada ja ära hoida manipuleerimist 
või muud kuritahtlikku tegevust ja vajaduse korral võtta nende suhtes täitemeetmeid.
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Selleks et parandada hinnateabeagentuuride prognooside usaldusväärsust ja kohustada 
hinnateabeagentuure kõnealuses määruses sätestatud eeskirju ja metoodikat järgima, toetame 
kindlalt seda, et turujärelevalveasutused peaksid keelama kauplemise mis tahes kauba 
tuletisinstrumentidega lepingu raames, milles viidatakse hinnateabeagentuuri prognoositud 
hinnale, välja arvatud siis, kui see prognoos järgib ELi õigusakte või kui tegemist on 
kolmanda riigiga Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni nafta hinna 
teabeagentuure käsitlevate põhimõtete alusel.

Samuti usume, et indeksite korraldamise usaldusväärsus nõuab, et sisendandmete esitajatelt 
indeksite või korraldatud näitajate korraldajatele saadetavale vabatahtlikule teabevoole 
kehtestatakse piirangud. Seepärast usume, et kohustuslike sisendandmete võimalusega 
hõlmatud korraldatud näitajate kohaldamisala peaks olema laiem.

Kokkuvõtteks, kuna metoodilised muudatused on vajalikud, et tagada korraldatud näitajate 
kvaliteet, kuid sellel võib olla häiriv mõju neid kasutavate turuosaliste jaoks, soovitame 
rakendada pärast metoodikas muudatuste tegemist alati kui võimalik üleminekuperioode, 
mille jooksul korraldatud näitajad arvutatakse nii eelmise kui ka uue metoodika kohaselt.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil arvestada järgmiste muudatusettepanekutega:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhul kui vähemalt 20 % olulise 
korraldatud näitaja jaoks sisendandmete 
esitajatest on aasta jooksul lõpetanud 
sisendandmete esitamise või kui on 
piisavalt märke selle kohta, et vähemalt 
20 % sisendandmete esitajatest lõpetab 
tõenäoliselt aasta jooksul sisendandmete 
esitamise, on olulise korraldatud näitaja 
korraldaja asjaomasel pädeval asutusel 
õigus:

1. Juhul kui vähemalt 20 % korraldatud 
näitaja jaoks sisendandmete esitajatest on 
aasta jooksul lõpetanud sisendandmete 
esitamise või kui on piisavalt märke selle 
kohta, et vähemalt 20 % sisendandmete 
esitajatest lõpetab tõenäoliselt aasta jooksul 
sisendandmete esitamise, on korraldatud 
näitaja korraldaja asjaomasel pädeval 
asutusel õigus:

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teha käitumisjuhendisse, metoodikasse 
või muudesse olulist korraldatud näitajat 
käsitlevatesse eeskirjadesse muudatusi.

(c) teha käitumisjuhendisse, metoodikasse 
või muudesse korraldatud näitajat 
käsitlevatesse eeskirjadesse muudatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olulise korraldatud näitaja korral
määrab korraldaja pädev asutus need 
järelevalve alla kuuluvad üksused, kes 
peavad esitama sisendandmeid kooskõlas 
lõikega 1, kindlaks järgmiste kriteeriumide 
alusel:

2. Korraldaja pädev asutus määrab need 
järelevalve alla kuuluvad üksused, kes 
peavad esitama sisendandmeid kooskõlas 
lõikega 1, kindlaks järgmiste kriteeriumide 
alusel:

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) korraldaja või sisendandmete esitaja 
juhtimise ajutise keelu kehtestamine sellise 
rikkumise eest vastutava füüsilise isiku 
suhtes;

(e) korraldaja või sisendandmete esitaja 
mis tahes ülesannete täitmise ajutise keelu 
kehtestamine sellise rikkumise eest 
vastutava füüsilise isiku suhtes;

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) korraldatud näitajate jätkuv 
avalikustamine eelmise metoodika 
kohaselt, et võrrelda selle terviklikkust 
uue metoodika omaga ja tagada seda 
metoodikat oma lepingutes kasutavate 
üksuste jaoks üleminekuperiood.

Or. en


