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RÖVID INDOKOLÁS

Az indexek – közvetlenül vagy közvetve – az európai polgárok nagy többségét érintik. Az 
indexek használatának az összes pénzügyi eszközre kihatása van: a származtatott eszközökre, 
a részvényekre és kötvényekre, valamint a fizikai és árupiacokra, miután ez utóbbiak az 
elmúlt tíz évben az árupiaci indexen alapuló alapok volumenének masszív növekedésével 
szembesültek.

Az állami szervezetektől a kifejezetten ilyen célra létrejött független referenciamutató-
szolgáltatókig különböző szolgáltatók eltérő módszerek használatával sokféle 
referenciamutatót állítanak elő.

Számos index és referenciamutató ténylegesen közjószággá vált. Emiatt ezek társadalmi 
hasznait maximalizálni kell, miközben a lehetséges hibás előállításukból vagy 
manipulációjukból eredő, a reálgazdaságnak és a társadalom egészének okozott károkat a 
legszorosabb ellenőrzés alatt kell tartani, valamint büntetőjogi és pénzügyi szankciókkal kell 
sújtani.

Jelenleg nyilvánvaló a szabályozási hézag megléte, mivel a szabályozó hatóságok felügyeletet 
gyakorolnak a pénzügyi eszközök felett, nem felügyelik viszont az ezen eszközök kockázati 
profilját, teljesítményét és gazdasági értékét meghatározó indexek előállítását és irányítását.
Ebben az értelemben sürgős szükség van az indexek megfelelő szabályozására, mivel 
használatuk elengedhetetlen a befektetési stratégiák tervezéséhez és a pénzügyi eszközök 
referenciaértékeként.

Noha a bizottsági javaslat a referenciamutatóként használt összes mutató előállítását és 
használatát szabályozni kívánja, az ITRE bizottság jogi szakvéleménye főként az árupiaci 
árjelentő ügynökségek által készített árértékelésekre és a fizikai energiapiacokra összpontosít.
A nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet tartalmaz bizonyos rendelkezéseket, amelyek megtiltják 
a nagykereskedelmi energiapiacokkal kapcsolatban használt referenciamutatók manipulálását.
Ezek a rendelkezések azonban nem foglalkoznak a referenciamutatók előállításának 
folyamatában fennálló sebezhető pontok teljes körével.

Az árértékelési modellek jelentős változatosságot mutatnak – egyesek a bejelentett, tényleges 
ügyleteken alapulnak, mások viszont a vételi és eladási ajánlatokat megítélő bejelentőkre és 
az ügyletekre vonatkozó, olyan kereskedőktől származó információkra támaszkodnak, 
akiknek anyagi érdekeltsége fűződhet a piac mozgatásához, ami teret enged a 
manipulációnak.

Az illetékes hatóságok vizsgálják az árupiaci árjelentő ügynökségek által készített 
árértékelések manipulálására irányuló kísérletekre vonatkozó feltételezéseket is, az 
Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) pedig felülvizsgálta az árjelentő 
ügynökségek olajár-értékelési gyakorlatát. Ez a manipuláció nemcsak a befektetőket, hanem a 
végső felhasználókat vagy a végső fogyasztókat is veszélyezteti, mert ez fogja meghatározni, 
hogy a háztartások milyen árat fizetnek a gázért vagy bármilyen energiaellátásért.
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Számos fizikai piacon – nevezetesen az olajpiacon, tőzsdéken, az elszámolóházakban és a 
tőzsdén kívüli árualapú származtatott ügyletekben – az árjelentő ügynökségek által értékelt 
referenciaárakat használják különböző mértékben az ügyletek referenciaértékeként, így ezek 
az árak jelentőséggel bírnak e piacok és elszámolóházak működése szempontjából.

Az árértékeléseknek és referenciamutatóknak az árualapú származtatott ügyletek piacain való 
felhasználása óriási hatással van több kérdésre, így például az árualapú származtatott ügyletek 
kialakításának megfelelőségére, azon árualapú származtatott ügyletek árképzésének 
pontosságára és kikezdhetetlenségére, amelyekhez referenciaértékként potenciálisan hibás 
árértékelést használnak fel, a fizikai származtatott ügyletek árképzését befolyásoló különféle 
tényezők átláthatóságára, ideértve az árjelentő ügynökségek módszertanait és folyamatait, 
valamint a fizikai származtatott ügyletek manipulációnak való kitettségére.

A referenciamutatók kikezdhetetlensége kritikus fontossággal bír számos pénzügyi eszköz, 
többek között kamatláb-swapügyletek, kereskedelmi és nem kereskedelmi ügyletek, például 
jelzáloghitelek szempontjából. Valamely referenciamutató manipulálása jelentős kárt okozhat 
az olyan pénzügyi eszközöket birtokló befektetőknek, amelyek értékének meghatározásához a 
referenciamutató referenciaértékként szolgál. Emellett a manipuláció – azáltal, hogy hamis 
jelzéseket küld a mögöttes piac állapotáról – torzíthatja a reálgazdaságot. A referenciamutatók 
manipulálásának a veszélye minden olyan esetben fennáll, amikor a mutatók létrehozásának 
folyamata nem mentes az összeférhetetlenségtől és a mérlegeléstől, és ezeket nem 
szabályozzák megfelelő irányítási és kontrollrendszerek.

Noha a közigazgatási és büntetőjogi szankciók indexek manipulálása miatti alkalmazását már 
a piaci visszaélésekről szóló irányelv és rendelet előírja, mostanra szükségessé vált az indexek 
előállításához és használatához kapcsolódó manipuláció kockázatának szabályozása és 
megelőzése. A befektetők védelme érdekében szükséges, hogy a referenciamutatók jól 
megalapozottak, megbízhatóak és alkalmasak legyenek, és megfelelő irányítás és ellenőrzés 
alatt álljanak. E megfontolásokra tekintettel üdvözöljük a jogalkotási kezdeményezést, és 
szeretnénk megerősíteni azt az elképzelést, hogy ennek a javaslatnak összhangban kell állnia 
az IOSCO-elvekkel.

Tekintettel az indexek széles körére és pénzügyi rendszerre, valamint a fizikai energiapiacokra 
gyakorolt hatására, az önszabályozáson alapuló jelenlegi rendszer hatástalannak bizonyult. A 
referenciamutatók szabályozott tevékenységgé tétele nagyon fontos a következők érdekében: 
a bizalom helyreállítása és a semlegesség/függetlenség érvényesítése, az 
összeférhetetlenségek elkerülése és tiltása révén; az átláthatóság előmozdítása azon a 
kötelezettségen keresztül, hogy valamennyi adatot és módszertant nyilvánosságra kell hozni 
és meg kell adni a felügyeleteknek; a végfelhasználók védelme érdekében annak biztosítása, 
hogy az indexet valamely pénzügyi eszközben vagy ügyletben megfelelően használják fel; a 
harmonizált módszertannak való pontos megfelelés és az index meghatározására felhasznált 
adatok minősége.

Az említett aggályokra figyelemmel ennek a javaslatnak a következőket kell biztosítania:

 az értékelési folyamat olyan tényezőkkel szembeni sebezhetőségének minimálisra 
csökkentése, amelyek alááshatják az árjelentő ügynökségek értékeléseinek a fizikai piaci 
értékek mutatójaként való megbízhatóságát vagy fokozhatják az árualapú származtatott 
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ügyletek manipulációnak vagy ártorzításnak való kitettségét;
 annak megkönnyítése a piaci hatóság számára, hogy megállapítsa, hogy valamely 

árjelentő ügynökség által értékelt ár, amelyre valamely áruhoz kapcsolódó származtatott 
ügylet referenciaértékként hivatkozik, pontosan tükrözi-e annak a fizikai piacnak az 
ügyleteit, amelynek mérésére irányul, hogy az adatok elégségesek-e az adott fizikai piac 
leképezésére, és hogy az említett adatok jóhiszeműek-e; 

 annak megkönnyítése a piaci hatóság számára, hogy feltárja a manipulációt vagy más 
visszaélésszerű magatartást, visszatartson attól és szükség esetén végrehajtási intézkedést 
hozzon.

Az árjelentő ügynökségek által készített értékelések megbízhatóságának előmozdítása és az e 
rendeletben javasolt szabályok és módszertan árjelentő ügynökségek általi betartásának 
biztosítása érdekében határozottan támogatjuk, hogy a piaci hatóságoknak be kell tiltaniuk az 
árjelentő ügynökségek által értékelt árra referenciaértékként hivatkozó áruhoz kapcsolódó 
származtatott ügylettel való kereskedést, ha ez az értékelés nem követi az uniós 
jogszabályokat, vagy harmadik ország esetében az olajárakat jelentő ügynökségekre 
vonatkozó IOSCO-elveket.

Az is meggyőződésünk, hogy az indexek kikezdhetetlensége megköveteli, hogy korlátokat 
állapítsanak meg az adatszolgáltatóktól az indexek vagy referenciamutatók kezelői felé 
áramló információk önkéntes jellege tekintetében. Emiatt gondoljuk úgy, hogy szélesebbnek 
kellene lennie azon referenciamutatók körének, amelyekre kötelező adatszolgáltatás írható 
elő.

Végezetül, mivel módszertani változásokra van szükség a referenciamutatók minőségének 
biztosításához, ám ezek zavaró hatással lehetnek a referenciamutatókat használó piaci 
szereplők számára, javasoljuk a módszertani változásokat követően lehetőség szerint átmeneti 
időszakok bevezetését, amelyek alatt a referenciamutatókat a régi és az új módszertan szerint 
egyaránt kiszámítják.

MÓDOSÍTÁS:

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésében vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben adott éven belül egy 
kritikus referenciamutató 
adatszolgáltatóinak legalább 20%-a 

(1) Amennyiben adott éven belül egy 
referenciamutató adatszolgáltatóinak 
legalább 20%-a beszüntette az 
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beszüntette az adatszolgáltatást, vagy 
elegendő jelzés van arra vonatkozóan, 
hogy valószínűsíthetően beszünteti az 
adatszolgáltatást, a kritikus 
referenciamutató érintett illetékes 
hatóságának rendelkeznie kell a szükséges 
hatáskörrel ahhoz, hogy:

adatszolgáltatást, vagy elegendő jelzés van 
arra vonatkozóan, hogy valószínűsíthetően 
beszünteti az adatszolgáltatást, a 
referenciamutató érintett illetékes 
hatóságának rendelkeznie kell a szükséges 
hatáskörrel ahhoz, hogy:

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) módosítsa a kritikus referenciamutatóra 
vonatkozó magatartási kódexet, 
módszertant vagy más szabályt.

c) módosítsa a referenciamutatóra 
vonatkozó magatartási kódexet, 
módszertant vagy más szabályt.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kritikus referenciamutatókra 
vonatkozóan a referenciamutató-kezelõ 
illetékes hatósága az alábbi kritériumok 
alapján határozza meg azokat a felügyelt 
szervezeteket, amelyek számára az 
(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás 
kötelezõ:

(2) A referenciamutató-kezelõ illetékes 
hatósága az alábbi kritériumok alapján 
határozza meg azokat a felügyelt 
szervezeteket, amelyek számára az 
(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás 
kötelezõ:

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a jogsértésért felelõsnek tartott 
természetes személy ideiglenes eltiltása 
vezetõi funkciók gyakorlásától
referenciamutató-kezelõnél vagy 
adatszolgáltatónál;

e) a jogsértésért felelõsnek tartott 
természetes személy ideiglenes eltiltása 
minden funkció gyakorlásától 
referenciamutató-kezelõnél vagy 
adatszolgáltatónál;

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a referenciamutató korábbi 
módszertannak megfelelő közzétételének
folytatását, hogy össze lehessen 
hasonlítani integritását az új 
módszertanéval, és átmeneti időt 
biztosítsanak az ügyleteikhez a 
referenciamutatót használó szervezetek 
számára.

Or. en


