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ĪSS PAMATOJUMS

Indeksi tieši vai netieši ietekmē Eiropas iedzīvotāju vairākumu. Indeksu izmantošana atstāj 
ietekmi uz visiem finanšu instrumentiem — atvasinātiem produktiem, akcijām un 
obligācijām, kā arī fiziskajiem un preču tirgiem, un pēdējo 10 gadu laikā minētajos tirgos 
strauji palielinājies preču indeksu fondu apjoms.

Patlaban dažādi pakalpojumu sniedzēji, sākot no publiskā sektora iestādēm un beidzot ar 
neatkarīgiem specializētiem etalonu nodrošinātājiem, izstrādā plašu virkni etalonu, izmantojot 
dažādas metodikas.

Daudzi indeksi un etaloni faktiski ir kļuvuši par publisku īpašumu. Līdz ar to vajadzētu 
maksimāli izmantot to radīto sociālo labumu, vienlaikus stingri uzraugot kaitējumu reālajai 
ekonomikai un sabiedrībai kopumā, kas var būt saistīts ar indeksu un etalonu negodīgu 
izstrādi vai manipulācijām, par ko var ierosināt kriminālprocesu un piemērot naudassodu.

Pašlaik pastāv acīmredzami trūkumi normatīvajā regulējumā, jo uzraudzības iestāžu īstenotā 
finanšu instrumentu uzraudzība neskar indeksu izstrādi un pārvaldību, pēc kuriem nosaka 
minēto instrumentu riska profilu, darbības rezultātus un ekonomisko vērtību. Šajā ziņā ir 
steidzami vajadzīgs pienācīgs indeksu regulējums, jo to izmantošana ir nepieciešama 
ieguldījumu stratēģiju plānošanā vai kā finanšu instrumentu atsauce.

Kaut arī Komisijas priekšlikums ir iecerēts, lai radītu regulējumu visiem indeksiem, kurus 
izmanto kā etalonus, ITRE komitejas juridiskajā atzinumā galvenā uzmanība tiks piešķirta 
preču cenu novērtēšanai, ko veic preču cenu paziņošanas aģentūras, un fiziskajiem enerģijas 
tirgiem. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas 
vairumtirgus integritāti un pārredzamību ir ietvertas dažas normas, kas aizliedz manipulēt ar 
etaloniem, kurus izmanto vairumtirdzniecības enerģijas tirgos. Šīs normas tomēr neattiecas uz 
visiem neaizsargātības gadījumiem etalonu izstrādes gaitā.

Cenu novērtēšanas modeļi ir ļoti atšķirīgi — dažos izmanto faktiski izziņotus darījumus, 
turpretim citi balstās uz ziņotāju vērtējumiem par cenu piedāvājumiem un uz tirgotāju sniegtu 
informāciju par darījumiem, kuri, savukārt, var būt paši ieinteresēti ietekmēt tirgu, tādējādi 
radot manipulāciju iespējamību.

Kompetentās iestādes izskata arī apgalvojumus par mēģinājumiem manipulēt ar preču cenu 
novērtējumiem, ko iesniegušas preču cenu paziņošanas aģentūras, un Starptautiskā 
Vērtspapīru komisiju organizācija (IOSCO) ir pārskatījusi minēto aģentūru veiktos naftas 
cenas novērtējumus. Šādas manipulācijas var apdraudēt ne tikai ieguldītājus, bet arī 
galalietotājus vai galapatērētājus, jo no tā būs atkarīga gāzes vai citas piegādātas enerģijas 
cena, ko maksās mājsaimniecības.

Preču cenu paziņošanas aģentūru novērtētas etaloncenas dažādā mērā izmanto kā atsauci 
darījumiem vairākos fiziskajos tirgos, piemēram, naftas tirgū, biržās, tīrvērtes iestādēs, kā arī 
ārpusbiržas atvasināto preču instrumentu līgumiem, šādi panākot, ka šīs cenas būtiski ietekmē 
minēto tirgu un tīrvērtes iestāžu darbību.



PE524.509v01-00 4/7 PA\1010518LV.doc

LV

Cenu novērtējumu un etalonu izmantošanai preču atvasināto instrumentu tirgos ir milzīga 
ietekme uz vairākiem tādiem parametriem kā preču atvasināto instrumentu līgumu pienācīga 
sagatavošana, cenu veidošanas precizitāte un integritāte preču atvasināto instrumentu 
līgumos, kuros var parādīties atsauce uz potenciāli nepilnvērtīgu cenas novērtējumu, tādu 
atsevišķo faktoru pārredzamība, kuri ietekmē fizisko atvasinājumu cenu, cita starpā cenu 
paziņošanas aģentūru novērtēšanas metodiku un procesu, kā arī fizisko atvasinājumu līgumu 
manipulēšanas iespējamība.

Etalonu integritātei ir ļoti svarīga nozīme, nosakot cenu daudziem finanšu instrumentiem, 
piemēram, procentu likmes mijmaiņas līgumiem un komerciāliem un nekomerciāliem 
līgumiem, piemēram, hipotēkām. Ja ar etalonu manipulē, tas radīs būtiskus zaudējumus 
dažiem ieguldītājiem, kam pieder finanšu instrumenti, kuru vērtību nosaka, atsaucoties uz 
konkrēto etalonu. Sniedzot maldinošus signālus par pamattirgus stāvokli, var radīt 
traucējumus reālajā ekonomikā. Manipulācijas ar etaloniem ir iespējamas, ja to izstrādes 
procesā pastāv interešu konflikti un rīcības brīvība un tie netiek pienācīgi pārvaldīti un 
kontrolēti.

Lai gan regulā par ļaunprātīgu tirgus izmantošanu jau ir paredzētas administratīvās sankcijas 
un kriminālsankcijas par manipulācijām ar indeksiem, pašlaik ir jāizstrādā regulējums un 
jānovērš manipulāciju risks saistībā ar indeksu izstrādi un izmantošanu. Ieguldītāju 
aizsardzības labad etaloniem ir jābūt stabiliem, uzticamiem, atbilstošiem paredzētajam 
mērķim un to pārvaldība pienācīgi jākontrolē. Ņemot vērā šos apsvērumus, mēs atzinīgi 
vērtējam šo likumdošanas iniciatīvu un vēlētos uzsvērt, ka šis priekšlikums būtu jāpieskaņo 
IOSCO principiem.

Ņemot vērā indeksu daudzveidību un to ietekmi uz mūsu finanšu sistēmu un fiziskajiem 
enerģijas tirgiem, pašreizējais pašregulējums ir izrādījies neefektīvs. Etalonu regulējumam ir 
ļoti liela nozīme, lai atjaunotu uzticību un nodrošinātu neitralitāti un neatkarību, novērstu un 
nepieļautu interešu konfliktus, veicinātu pārredzamību, nosakot pienākumu obligāti 
nodrošināt visus datus un metodikas aprakstus sabiedrībai un uzraudzītājiem, garantēt indeksu 
pienācīgu izmantošanu saistībā ar finanšu instrumentiem un līgumiem, lai aizsargātu 
galalietotājus, panāktu atbilstību saskaņotajai metodikai un indeksa noteikšanai izmantojamo 
datu kvalitāti.

Ņemot vērā iepriekš paustās bažas, ar šo priekšlikumu vajadzētu:

 mazināt iespējamību, ka novērtēšanas procesu var apdraudēt faktori, kas var ierobežot 
cenu paziņošanas aģentūru novērtējumu ticamību, vērtējot fizisko tirgu vērtības rādītājus, 
palielināt manipulāciju varbūtību saistībā ar preču atvasināto instrumentu līgumiem vai 
veicināt cenas kropļošanu;

 palīdzēt tirgus iestādei noskaidrot, vai preču cenu paziņošanas aģentūru novērtētā cena, uz 
kuru ir atsauce preču atvasināto instrumentu līgumā, precīzi atspoguļo darījumus fiziskajā 
tirgu, ko tā novērtē, vai šie dati ir pietiekami minētā fiziskā tirgus raksturošanai un ir 
uzticami;

 palīdzēt tirgus iestādei atklāt, novērst un vajadzības gadījumā veikt soda piemērošanas 
pasākumus saistībā ar manipulācijām un citu ļaunprātīgu rīcību.

Lai uzlabotu cenu paziņošanas aģentūru novērtējumu ticamību un piespiestu tās ievērot šajā 
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regulā noteiktās normas un metodiku, mēs stingri atbalstām prasību, ka tirgus iestādēm būtu 
jāaizliedz visu preču atvasināto instrumentu līgumu tirdzniecība, kuros ir atsauce uz preču 
cenu paziņošanas aģentūru novērtētu cenu, ja minētais novērtējums neatbilst ES tiesību 
aktiem vai, ja runa ir par trešo valsti, IOSCO principiem, kas attiecas uz naftas cenas 
paziņošanas aģentūrām.

Mēs arī uzskatām — lai nodrošinātu indeksu izstrādes integritāti, ir jāierobežo indeksu un 
etalonu administratoriem patvaļīgi sniegtas informācijas plūsma no datu sniedzējiem. Tālab 
mēs uzskatām, ka būtu jāpaplašina to etalonu kategorijas, uz kurām attiecas prasība par 
obligātu datu sniegšanu.

Visbeidzot, tā kā metodikas izmaiņas ir vajadzīgas, lai nodrošinātu etalonu kvalitāti, bet tām 
var būt negatīva ietekme uz tirgus dalībniekiem, kuri to izmanto, mēs ierosinām, kad vien 
iespējams, pēc metodikas maiņas paredzēt pārejas periodu, kura laikā etalonus aprēķinās gan 
pēc vecās, gan jaunās metodikas.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja datu sniedzēji, kas ir vismaz 20 % no 
kritiski svarīga etalona datu sniedzējiem, 
kādā gadā ir pārtraukuši datu sniegšanu, 
vai ir pietiekamas norādes, ka kādā gadā 
vismaz 20 % datu sniedzēju, visticamāk, 
pārtrauks datu sniegšanu, kritiski svarīga
etalona administratora kompetentā iestāde 
ir pilnvarota:

1. Ja datu sniedzēji, kas ir vismaz 20 % no 
etalona datu sniedzējiem, kādā gadā ir 
pārtraukuši datu sniegšanu, vai ir 
pietiekamas norādes, ka kādā gadā vismaz 
20 % datu sniedzēju, visticamāk, pārtrauks 
datu sniegšanu, etalona administratora 
kompetentā iestāde ir pilnvarota:

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) mainīt ar kritiski svarīgu etalonu saistīto 
rīcības kodeksu, metodiku vai citus 
noteikumus.

c) mainīt ar etalonu saistīto rīcības 
kodeksu, metodiku vai citus noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz kritiski svarīgu etalonu 
uzraudzītās struktūras, kurām lūdz sniegt 
datus saskaņā ar 1. punktu, nosaka 
administratora attiecīgā kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

2. Uzraudzītās struktūras, kurām lūdz 
sniegt datus saskaņā ar 1. punktu, nosaka 
administratora attiecīgā kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) provizoriski aizliegt jebkurai fiziskai 
personai, kuru uzskata par atbildīgu par 
šādu pārkāpumu, īstenot vadības funkcijas 
administratorā vai datu sniedzējā;

e) provizoriski aizliegt jebkurai fiziskai 
personai, kuru uzskata par atbildīgu par 
šādu pārkāpumu, īstenot jebkādas
funkcijas administratorā vai datu sniedzējā;

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. pielikums – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) etalona nepārtrauktu publicēšanu 
saskaņā ar iepriekšējo metodiku, lai 
salīdzinātu vecās un jaunās metodikas 
integritāti un nodrošinātu pārejas periodu 
struktūrām, kuras to izmanto savos 
līgumos.

Or. en


