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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Indeksai daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį didžiajai daugumai Europos piliečių. Indeksų 
naudojimas paveikė visas finansines priemones: išvestines finansines priemones, akcinį 
kapitalą ir obligacijas, taip pat fizines ir prekių rinkas, šiose per paskutiniuosius 10 metų labai 
padidėjo biržos prekių indekso fondų apimtis.

Šiuo metu įvairūs teikėjai, įskaitant viešąsias įmones ir nepriklausomus specializuotus 
lyginamųjų indeksų teikėjus, naudodamiesi įvairia metodika, rengia daugybę įvairių 
lyginamųjų indeksų.

Daugelis indeksų ir lyginamųjų indeksų de facto tapo viešosiomis gėrybėmis. Todėl jų 
socialinis poveikis turėtų būti kuo labiau padidintas, o tikrajai ekonomikai ir visai visuomenei 
daroma žala dėl galimo jų neteisingo nustatymo ar manipuliavimo jais turėtų būti griežtai 
tikrinama ir dėl jos turėtų būti taikomos baudžiamosios ir piniginės sankcijos.

Šiuo metu esama akivaizdžios reguliavimo spragos, nes priežiūros institucijos vykdo 
finansinių priemonių priežiūrą, tačiau neprižiūri indeksų, pagal kuriuos nustatomas šių 
priemonių rizikos profilis, rezultatai ir ekonominė vertė, rengimo ir valdymo. Šiuo aspektu 
skubiai reikia tinkamo indeksų reguliavimo, kadangi jų naudojimas yra būtinas investavimo 
strategijų projektams ar finansinių priemonių nuorodoms.

Nors Komisijos pasiūlyme teigiama, kad juo siekiama reguliuoti indeksų, naudojamų kaip 
lyginamieji indeksai, rengimą ir naudojimą, ITRE komiteto teisinė nuomonė visų pirma bus 
skirta biržos prekių kainų vertinimams, kuriuos teikia biržos prekių kainas nurodančios 
agentūros, ir fizinės energetikos rinkoms. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo pateikiamos tam tikros nuostatos, 
kuriomis draudžiama manipuliuoti didmeninėse energetikos rinkose taikomais lyginamaisiais 
indeksais. Tačiau šiomis nuostatomis nepanaikinama daug indeksų rengimo proceso trūkumų.

Kainų vertinimo modeliai yra labai įvairūs – į kai kuriuos įtraukiami tikri pranešti sandoriai, o 
kiti yra paremti vertinamais pranešimais apie pirkimo ir pardavimo kainas ir informaciją apie 
sandorius, gaunamais iš prekybos dalyvių, kurie yra suinteresuoti paveikti rinką, todėl esama 
manipuliavimo galimybės.

Be to, kompetentingos institucijos tiria įtarimus dėl bandymų manipuliuoti biržos prekių 
kainų vertinimais, kuriuos teikia biržos prekių kainas nurodančios agentūros, ir Tarptautinė 
vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO) atliko šių agentūrų naftos kainų vertinimų 
peržiūrą. Šis manipuliavimas gali kelti pavojų ne tik investuotojui, bet ir galutiniam 
naudotojui ar galutiniam vartotojui, kadangi taip nustatoma kaina, kurią moka namų ūkiai už 
dujas ar bet kokios energijos tiekimą.

Biržos prekių kainas nurodančių agentūrų įvertintos lyginamosios kainos įvairiu laipsniu yra 
naudojamos kaip nuorodos sudarant sandorius fizinėse rinkose, visų pirma naftos rinkoje, 
biržose, tarpuskaitos namuose, ir nebiržinės prekybos biržos prekių išvestinėse finansinėse 
priemonėse, todėl šios kainos yra svarbios šių rinkų ir tarpuskaitos namų veikimui.
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Kainų vertinimo ir lyginamųjų indeksų naudojimas biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių rinkose daro didžiulį poveikį keliems klausimams, pvz., biržos prekių išvestinės 
finansinės priemonės projekto tinkamumui, biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, 
kuri yra paremta kainų vertinimu, kuris gali turėti trūkumų, kainų sudarymo tikslumui ir 
vientisumui, įvairių faktorių, kurie daro poveikį fizinėms išvestinėms finansinėms 
priemonėms, įskaitant biržos prekių kainas nurodančių agentūrų metodiką ir procesus, 
skaidrumui ir galimybe manipuliuoti fizinėmis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Nustatant daugelio finansinių priemonių, pvz., palūkanų normų apsikeitimo sandorių, ir 
komercinių bei nekomercinių sutarčių, pvz., hipotekos, kainas lyginamųjų indeksų 
teisingumas yra ypač svarbus. Jeigu lyginamuoju indeksu manipuliuojama, dėl to kai kurie 
investuotojai, turintys finansinių priemonių, kurių vertė nustatoma pagal tą lyginamąjį 
indeksą, patirs didelių nuostolių. Kadangi siunčiami apgaulingi signalai apie pagrindinės 
rinkos būklę, tai gali iškraipyti realiąją ekonomiką. Manipuliavimas lyginamaisiais indeksais 
gresia tada, kai rengiant lyginamuosius indeksus kyla interesų konfliktų, veikiama savo 
nuožiūra ir tokiais atvejais netaikomos tinkamos valdymo ir kontrolės priemonės.

Nors administracinių ir baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą indeksais taikymas jau yra 
numatytas  Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje ir reglamente, dabar būtina reguliuoti ir užkirsti 
kelią manipuliavimo, susijusio su indeksų rengimu ir naudojimu, rizikai. Siekiant apsaugoti 
investuotojus, būtina, kad lyginamieji indeksai būtų pagrįsti, patikimi, tinkami nustatytam 
tikslui ir jiems būtų taikoma tinkama valdymo kontrolė. Atsižvelgdami į šiuos aspektus mes 
palankiai vertiname šią teisėkūros iniciatyvą ir norėtume sutvirtinti mintį, kad šis pasiūlymas 
atitiktų Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) principus.

Atsižvelgiant į didelį indeksų skaičių ir jų poveikį mūsų finansų sistemai ir poveikį fizinėse 
energetikos rinkose, dabartinė savireguliacijos padėtis yra neefektyvi. Siekiant atkurti 
pasitikėjimą ir užtikrinti neutralumą ir (arba) nepriklausomumą, išvengiant interesų konfliktų 
ir juos uždraudžiant, skatinti skaidrumą nustatant prievolę pateikti visus duomenis ir 
metodikas visuomenei ir priežiūros institucijoms, užtikrinti indekso naudojimo finansinėje 
priemonėje ar sandoriuose tinkamumą, kad būtų apsaugomi galutiniai naudotojai, tiksliai 
laikytis suderintos metodikos ir užtikrinti duomenų, naudojamų indeksui parengti, kokybę, 
labai svarbu lyginamuosius indeksus paversti reguliuojama veikla.

Atsižvelgiant į nurodytus klausimus, šiuo pasiūlymu turėtų būti galima:

 kuo labiau sumažinti vertinimo proceso pažeidžiamumą faktorių, kurie galėtų pakenkti 
biržos prekių kainas nurodančios agentūros vertinimo, naudojamo, kaip fizinės rinkos 
verčių rodiklis, patikimumui ar padidinti galimybes manipuliuoti biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar iškreipti kainas;

 palengvinti rinkos institucijos galimybes nustatyti ar biržos prekių kainas nurodančios 
agentūros įvertinta kaina, kuria yra paremta biržos prekių išvestinė finansinė priemonė, 
tiksliai atspindi fizinės rinkos sandorius, kuriuos ja siekiama įvertinti, ar pakanka 
duomenų, kad būtų atspindėta fizinė rinka ir ar tokie duomenys yra pateikti sąžiningai.

 Palengvinti rinkos institucijos gebėjimus nustatyti manipuliacijas ar kitokį 
piktnaudžiavimą, atgrasyti nuo jų ir imtis vykdymo užtikrinimo veiksmų.

Siekiant skatinti biržos prekių kainas nurodančių agentūrų vertinimų patikimumą ir užtikrinti, 
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kad jos laikytųsi taisyklių ir metodikos, kurios siūlomos šiame reglamente, mes tvirtai 
pasisakome už tai, kad rinkos institucijos uždraustų prekybą bet kokia biržos prekių išvestine 
finansine priemone, paremta biržos prekių kainas nurodančių agentūrų įvertinta kaina, nebent 
šis vertinimas būtų atliktas pagal ES teisės aktus, arba, trečiųjų šalių atveju, laikantis IOSCO 
kainas nurodančių agentūrų priežiūros principų.

Mes taip pat manome, kad tam, kad indeksų rengimas būtų sąžiningas, reikia, kad būtų 
nustatyti duomenų teikėjų savanoriško informacijos teikimo indeksų ar lyginamųjų indeksų 
administratoriams apribojimai. Todėl manome, kad lyginamųjų indeksų, kuriems taikoma 
galimybė savanoriškai teikti informaciją, taikymo sritis turėtų būti platesnė.

Galiausiai, Kadangi metodikos keitimas yra būtinas siekiant užtikrinti lyginamųjų indeksų kokybę, 
tačiau jis gali sukelti sutrikimų juos naudojantiems rinkos veikėjams, siūlome, kai įmanoma, nustatyti 
pereinamuosius laikotarpius po metodikos pakeitimo, kurių metu lyginamieji indeksai būtų 
apskaičiuojami ir pagal ankstesnę, ir pagal naują metodiką.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai per bet kuriuos metus duomenų 
teikėjai, įskaitant mažiausiai 20 % 
subjektų, teikiančių duomenis ypatingos 
svarbos lyginamajam indeksui, nustoja 
teikti duomenis arba yra pakankamai 
priežasčių manyti, kad mažiausiai 20 % 
duomenų teikėjų nustos juos teikti,
ypatingos svarbos lyginamojo indekso
administratoriaus kompetentinga institucija 
turi įgaliojimus:

1. Kai per bet kuriuos metus duomenų 
teikėjai, įskaitant mažiausiai 20 % 
subjektų, teikiančių duomenis lyginamajam 
indeksui, nustoja teikti duomenis arba yra 
pakankamai priežasčių manyti, kad 
mažiausiai 20 % duomenų teikėjų nustos 
juos teikti, lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga institucija 
turi įgaliojimus:

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pakeisti ypatingos svarbos lyginamojo 
indekso elgesio kodeksą, metodiką ar kitas 
taisykles.

c) pakeisti lyginamojo indekso elgesio 
kodeksą, metodiką ar kitas taisykles.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ypatingos svarbos lyginamojo indekso 
atveju prižiūrimus subjektus, iš kurių 
reikalaujama teikti duomenis pagal 1 dalį, 
administratoriaus kompetentinga institucija 
nustato remdamasi šiais kriterijais:

2. Lyginamojo indekso atveju prižiūrimus 
subjektus, iš kurių reikalaujama teikti 
duomenis pagal 1 dalį, administratoriaus 
kompetentinga institucija nustato 
remdamasi šiais kriterijais:

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris 
laikomas atsakingu už tokį pažeidimą, 
laikinai uždrausti vykdyti valdymo
funkcijas administratoriaus arba duomenų 
teikėjo organizacijoje;

e) bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris 
laikomas atsakingu už tokį pažeidimą, 
laikinai uždrausti vykdyti bet kokias
funkcijas administratoriaus arba duomenų 
teikėjo organizacijoje;

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) būtų toliau skelbiamas indeksas, 
nustatytas pagal ankstesnę metodiką, kad 
jo tikslumą būtų galima palyginti su 
indeksu, nustatytu pagal naują metodiką, 
ir užtikrinti pereinamąjį laikotarpį 
subjektams, juos naudojantiems savo 
sutartyse.

Or. en


