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LYHYET PERUSTELUT

Indeksit vaikuttavat suoraan tai välillisesti valtaosaan unionin kansalaisista. Indeksien käyttö 
vaikuttaa kaikkiin rahoitusvälineisiin: johdannaisiin, osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin sekä 
fyysisiin ja hyödykemarkkinoihin. Hyödykemarkkinoilla on kuluneiden 10 vuoden aikana 
tapahtunut hyödykkeisiin perustuvien indeksirahastojen volyymien valtava kasvu.

Erilaiset palveluntarjoajat julkisista laitoksista erityisiin riippumattomiin vertailuarvojen 
tuottajiin tuottavat nykyään monenlaisia vertailuarvoja eri menetelmillä.

Monista indekseistä ja vertailuarvoista on tullut tosiasiallisia julkisia hyödykkeitä. Niiden 
yhteiskunnalliset hyödyt olisi maksimoitava samalla kun niiden mahdollisesta vilpillisestä 
tuottamisesta ja manipuloinnista aiheutuvaa haittaa reaalitaloudelle ja koko yhteiskunnalle 
olisi valvottava mahdollisimman tarkasti. Väärinkäytöksillä olisi oltava rikosoikeudellisia ja 
taloudellisia seuraamuksia.

Sääntelyssä on nykyisin selviä puutteita, sillä valvontaviranomaiset valvovat 
rahoitusvälineitä, mutta eivät niiden indeksien tuottamista ja ohjausta, jotka määrittävät 
rahoitusvälineiden riskiprofiilin, tuoton ja taloudellisen arvon. Olisi pikaisesti otettava 
käyttöön indeksejä koskeva asianmukainen sääntely, sillä indeksien käyttö on välttämätöntä 
investointistrategioiden suunnittelussa ja referenssinä rahoitusvälineille.

Vaikka komission ehdotuksella pyritään säätelemään kaikkien vertailuarvoina käytettävien 
indeksien tuottamista ja käyttöä, ITRE-valiokunnan oikeudellinen lausunto keskittyy 
pääasiassa hyödykkeiden hinta-arvioihin, joita tekevät hyödykkeiden hintaraportteja laativat 
toimistot ja fyysiset energiamarkkinat. Energian tukkumarkkinoiden eheydestä annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1227/2011 sisältyy tiettyjä 
tukkukaupan energiatuotteissa käytettävien vertailuarvojen manipuloinnin kieltäviä 
säännöksiä. Nämä säännökset eivät kuitenkaan käsittele vertailuarvojen tuottamisprosessissa 
esiintyviä monenlaisia haavoittuvuuksia.

Hinta-arviointimallit vaihtelevat huomattavasti. Joihinkin sisältyy tosiasiallisia ilmoitettuja 
transaktioita kun taas toisissa luotetaan ilmoittajiin, jotka arvioivat osto- ja myyntitarjouksia 
ja tietoja kaupoista, joita esittävät kauppiaat, joille saattaa olla etua markkinoiden 
ohjaamisesta niin, että sitä voidaan manipuloida.

Väitteet hyödykkeiden hintaraportteja laativien toimistojen yrityksistä manipuloida 
hyödykehinta-arvioita ovat toimivaltaisten viranomaisten tutkittavina, ja kansainvälinen 
arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö (IOSCO) on tarkistanut tällaisten toimistojen laatimia 
arvioita öljyn hinnasta. Tämä manipulointi voi olla vaaraksi paitsi sijoittajalle, myös 
loppukäyttäjälle tai lopulliselle kuluttajalle, koska se määrää hinnan, jonka taloudet maksavat 
kaasusta tai muusta energiahuollosta.

Hyödykkeiden hintaraportteja laativien toimistojen arvioimia vertailuarvohintoja käytetään 
viitehintoina transaktioissa useilla fyysisillä markkinoilla, erityisesti öljymarkkinoilla, 
pörsseissä, selvitysyhteisöissä ja pörssin ulkopuolisissa (OTC) 
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hyödykejohdannaissopimuksissa, mikä tekee näistä hinnoista merkityksellisiä kyseisten 
markkinoiden ja selvitysyhteisöjen toiminnassa.

Hinta-arvioiden käytöllä ja myös vertailuhinnoilla hyödykejohdannaismarkkinoilla on valtava 
vaikutus useisiin seikkoihin, kuten hyödykejohdannaissopimusten laatimisen riittävyyteen, 
hinnanmuodostuksen tarkkuuteen ja eheyteen hyödykejohdannaissopimuksissa, joissa 
viitataan potentiaalisesti puutteelliseen hinta-arvioon, fyysisten johdannaisten hinnoitteluun 
vaikuttavien useiden tekijöiden seurattavuuteen, mukaan lukien hyödykkeiden hintaraportteja 
laativien toimistojen arviointimenetelmät ja -prosessit, ja fyysisten johdannaissopimusten 
manipulointiherkkyyteen.

Vertailuarvojen eheys on ratkaisevan tärkeää useiden rahoitusvälineiden, kuten 
koronvaihtosopimusten, hinnoittelulle sekä kaupallisille ja ei-kaupallisille sopimuksille, kuten 
kiinnityksille. Jos vertailuarvoa manipuloidaan, siitä aiheutuu merkittäviä tappioita osalle 
sijoittajista, jotka omistavat rahoitusvälineitä, joiden arvo määritellään vertailuarvon 
perusteella. Lähettämällä harhaanjohtavia merkkejä vertailuarvoon vaikuttavien markkinoiden 
tilasta voidaan vääristää reaalitaloutta. Vertailuarvot ovat alttiita manipuloinnille, jos 
vertailuarvoprosessiin liittyy eturistiriitoja ja siinä käytetään harkintavaltaa eikä näitä ole 
saatettu riittävän päätöksenteon, ohjauksen ja valvonnan piiriin.

Vaikka hallinnollisten ja rikosoikeudellisten seuraamusten soveltamisesta indeksien 
manipulointiin säädetään jo markkinoiden manipulointia koskevassa direktiivissä ja 
asetuksessa, nyt on tarpeen säännellä ja estää indeksien tuottamiseen ja käyttöön liittyviä 
manipulointiriskejä. Sijoittajien ja kuluttajien suojelemiseksi on tarpeen, että vertailuarvot 
ovat selkeitä, luotettavia ja tarkoitukseensa soveltuvia ja että niihin sovelletaan asianmukaista 
ohjauksen valvontaa. Näiden seikkojen valossa suhtaudumme myönteisesti 
lainsäädäntöaloitteeseen ja haluaisimme korostaa, että tässä ehdotuksessa olisi noudatettava 
IOSCO-periaatteita.

Kun otetaan huomioon indeksien levinneisyys ja vaikutus rahoitusjärjestelmäämme ja myös 
fyysisiin energiamarkkinoihin, nykyinen itsesääntelytilanne on osoittautunut tehottomaksi. 
Vertailuarvojen tekemisellä säännellyksi toiminnaksi on suuri merkitys luottamuksen 
palauttamisen ja neutraaliuden/riippumattomuuden toteutumisen kannalta, koska vältetään ja 
ehkäistään eturistiriitoja, avoimuuden edistämisen kannalta, koska velvoitetaan esittämään 
kaikki tiedot ja menetelmät yleisölle ja valvojille, sen kannalta, että voidaan turvata indeksien 
asianmukainen käyttö rahoitusvälineissä ja sopimuksissa loppukäyttäjien suojelemiseksi, ja 
sen kannalta, että voidaan noudattaa tarkasti yhdenmukaisia menetelmiä ja varmistaa 
indeksien määrittelyssä käytettävien tietojen laatu.

Edellä esitettyjen seikkojen johdosta tällä ehdotuksella olisi voitava

 minimoida arviointiprosessin herkkyyttä tekijöille, jotka voivat heikentää hyödykkeiden 
hintaraportteja laativien toimistojen arviointien luotettavuutta fyysisten markkina-arvojen 
osoittimina tai lisätä hyödykejohdannaissopimusten alttiutta manipuloinnille tai hintojen 
vääristymiselle,

 auttaa markkinaviranomaista päättämään, kuvaako hyödykkeiden hintaraportteja laativien 
toimistojen arvioima hinta, johon hyödykejohdannaissopimuksen ehdoissa viitataan, 
tarkasti transaktioita fyysisillä markkinoilla, joita arviolla pyritään mittaamaan, ovatko 
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tiedot riittäviä kuvaamaan fyysisiä markkinoita ja ovatko kyseiset tiedot vilpittömiä,
 auttaa markkinaviranomaista tunnistamaan ja estämää manipulointi tai muu väärinkäyttö 

ja tarvittaessa toteuttamaan niitä koskevia täytäntöönpanotoimia.

Hyödykkeiden hintaraportteja laativien toimistojen tekemien arviointien luotettavuuden 
edistämiseksi ja kyseisten toimistojen pakottamiseksi noudattamaan tässä asetuksessa 
esitettyjä sääntöjä ja menetelmiä, tuemme voimakkaasti sitä, että markkinaviranomaisten olisi 
kiellettävä kaupankäynti sellaisilla hyödykejohdannaissopimuksilla, joissa viitataan 
hyödykkeiden hintaraportteja laativien toimistojen arvioimaan hintaan, ellei kyseinen 
arviointi ole EU:n lainsäädännön mukainen, tai mikäli on kyse kolmannesta maasta, öljyn 
hintaraportteja laativille toimistoille laadittujen IOSCO-periaatteiden mukainen.

Katsomme myös, että indeksien tuottamisen eheys edellyttää, että vahvistetaan rajat 
tietolähteiltä indeksien ja vertailuarvojen hallinnoijalle virtaavan tiedon vapaaehtoisuudelle. 
Siksi katsomme, että olisi laajennettava sellaisten vertailuarvojen soveltamisalaa, jotka 
voidaan kattaa pakollisilla syöttötiedoilla.

Vaikka muutokset menetelmiin ovat tarpeen vertailuarvojen laadun varmistamiseksi, ne 
saattavat häiritä niitä käyttävien markkinatoimijoiden toimintaa. Siksi lopuksi ehdotamme, 
että otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön menetelmien muuttamisen jälkeisiä 
siirtymäjaksoja, joiden aikana vertailuarvot lasketaan sekä aiemmalla että uudella 
menetelmällä.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Mikäli vuoden aikana vähintään 
20 prosenttia kriittisen vertailuarvon 
tietolähteistä on lakannut toimittamasta 
tietoja tai on riittävästi viitteitä siitä, että 
vähintään 20 prosenttia tietolähteistä 
todennäköisesti lakkaa toimittamasta 
tietoja, kriittisen vertailuarvon hallinnoijan 
toimivaltaisella viranomaisella on 
toimivalta

1. Mikäli vuoden aikana vähintään 
20 prosenttia vertailuarvon tietolähteistä on 
lakannut toimittamasta tietoja tai on 
riittävästi viitteitä siitä, että vähintään 
20 prosenttia tietolähteistä todennäköisesti 
lakkaa toimittamasta tietoja, vertailuarvon 
hallinnoijan toimivaltaisella viranomaisella 
on toimivalta

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muuttaa kriittisen vertailuarvon 
käytännesääntöjä, menetelmää tai muita 
sääntöjä.

c) muuttaa vertailuarvon käytännesääntöjä, 
menetelmää tai muita sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnoijan toimivaltaisen 
viranomaisen on määriteltävä valvotut 
yhteisöt, jotka ovat velvolliset 
toimittamaan tietoja kriittistä vertailuarvoa 
varten 1 kohdan mukaisesti, käyttäen 
seuraavia perusteita:

2. Hallinnoijan toimivaltaisen 
viranomaisen on määriteltävä valvotut 
yhteisöt, jotka ovat velvolliset 
toimittamaan tietoja 1 kohdan mukaisesti, 
käyttäen seuraavia perusteita:

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tällaisesta rikkomisesta vastuulliseksi 
katsotulle luonnolliselle henkilölle 
määrättävä kielto toimia johtotehtävissä
hallinnoijissa tai tietolähteissä;

e) tällaisesta rikkomisesta vastuulliseksi 
katsotulle luonnolliselle henkilölle 
määrättävä kielto toimia missä tahansa 
tehtävissä hallinnoijissa tai tietolähteissä;

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Liite 3 – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) vertailuarvojen jatkuva 
julkaiseminen aiemman menetelmän 
mukaisesti niin, että voidaan verrata sen 
eheyttä uuteen menetelmään ja varmistaa 
siirtymäaika yhteisöille, jotka käyttävät 
sitä sopimuksissaan.

Or. en


