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BEKNOPTE MOTIVERING

Een grote meerderheid van de Europese burgers heeft direct of indirect te maken met indices. 
Alle financiële instrumenten staan onder invloed van het gebruik van indices: derivaten, 
aandelen en obligaties, evenals fysieke en grondstoffenmarkten - die in de afgelopen 10 jaar 
een enorme toename van grondstoffenindexfondsen hebben gekend.

Momenteel worden met behulp van verschillende methoden zeer uiteenlopende benchmarks 
opgesteld door verschillende aanbieders, variërend van openbare instellingen tot 
onafhankelijke aanbieders van specifieke benchmarks.

Veel indices en benchmarks zijn de facto publieke goederen geworden. Daarom moeten de 
maatschappelijke voordelen ervan zoveel mogelijk worden bevorderd, terwijl er strenge 
controle moet zijn op de schade aan de reële economie en de samenleving als geheel ten 
gevolge van potentiële fouten bij de opstelling of bij manipulatie, en moet deze worden 
onderworpen aan strafrechtelijke en geldelijke sancties.

Er is momenteel een duidelijke lacune in de regelgeving, aangezien de toezichthoudende 
autoriteiten toezicht uitoefenen op financiële instrumenten, maar niet op de opstelling en het 
beheer van indices, die het risicoprofiel, de prestaties en de economische waarde van deze 
instrumenten bepalen. In die zin moet er dringend goede regulering van indices komen, daar 
het gebruik ervan onmisbaar is als blauwdruk voor beleggingsstrategieën of referentie voor 
financiële instrumenten.

Waar het voorstel van de Commissie de regulering beoogt van de productie en het gebruik van 
alle indices die als benchmarks worden gebruikt, richt het juridisch advies van de ITRE-
commissie zich voornamelijk op de grondstofprijsbeoordelingen door prijsregistratiebureaus 
(PRA's) voor grondstoffen en fysieke energiemarkten. Verordening (EU) nr. 1227/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie bevat een aantal bepalingen die manipulatie verbieden van 
benchmarks die worden gebruikt voor energieproducten in de groothandel. Deze bepalingen 
bestrijken echter niet het hele scala van zwakke punten in het proces van het opstellen van 
benchmarks.

Prijsbeoordelingsmodellen berusten op zeer uiteenlopende methoden: sommige gaan uit van 
werkelijke geregistreerde transacties, terwijl anderen gebaseerd zijn op de beoordeling van 
biedingen, offertes en informatie over transacties van handelaren, die misschien een actueel 
belang hebben bij beweging op de markt, waardoor de deur openstaat voor manipulatie.

Momenteel onderzoeken de bevoegde autoriteiten ook beschuldigingen van manipulatie van 
grondstofprijsbeoordelingen door prijsregistratiebureaus voor grondstoffen en de 
internationale organisatie van effectentoezichthouders (International Organization of 
Securities Commissions, IOSCO) heeft een onderzoek gevoerd naar de olieprijsbeoordelingen 
door PRA's. Dit soort manipulatie betekent niet alleen een gevaar voor de belegger, maar ook 
voor de eindgebruiker of consument, omdat zo de prijs wordt bepaald die huishoudens gaan 
betalen voor gas of andere energievoorziening.
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Door PRA's beoordeelde benchmark-prijzen worden in verschillende mate gebruikt als 
referenties voor transacties in een aantal fysieke markten, namelijk de oliemarkt, beurzen, 
clearinginstellingen en grondstoffenderivatencontracten die buiten de beurs worden 
verhandeld ("OTC-derivaten"), zodat deze prijzen een significante invloed hebben op de 
werking van deze markten en clearinginstellingen.

Het gebruik van prijsbeoordelingen, alsook benchmarks op de grondstoffenderivatenmarkten 
hebben een enorme impact op verschillende zaken, zoals: de vraag of een ontwerpcontract 
inzake grondstofderivaten adequaat is, de nauwkeurigheid en integriteit van de prijsvorming 
in een contract inzake grondstoffenderivaten dat uitgaat van een mogelijk gebrekkige 
prijsbeoordeling, de transparantie van de verschillende factoren die van invloed zijn op de 
prijsstelling van fysieke derivaten, met inbegrip van de beoordelingsmethoden en -processen 
van de PRA's, en de gevoeligheid van een fysiekederivatencontract voor manipulatie.

De integriteit van benchmarks is van cruciaal belang voor de prijsstelling van veel financiële 
instrumenten, zoals renteswaps, en commerciële en niet-commerciële overeenkomsten, zoals 
hypotheken. De manipulatie van benchmarks zal leiden tot aanzienlijke verliezen voor 
sommige beleggers die financiële instrumenten bezitten waarvan de waarde wordt bepaald op 
basis van de benchmark. Door misleidende signalen te geven over de toestand van een 
onderliggende markt kan een benchmark de reële economie verstoren. Benchmarks zijn 
gevoelig voor manipulatie wanneer er in het benchmarkproces sprake is van 
belangenconflicten en keuzevrijheid en deze niet adequaat worden beheerd en gecontroleerd.

Hoewel de toepassing van administratieve en strafrechtelijke sancties voor het manipuleren 
van indices al wordt behandeld in de richtlijn en verordening betreffende marktmisbruik is het 
nu noodzakelijk om de risico's van manipulatie in verband met de productie en het gebruik 
indices te reguleren en te voorkomen. Om beleggers en consumenten te beschermen, moeten 
benchmarks solide, betrouwbaar, en geschikt voor hun doel zijn, en aan adequate 
governancecontrole worden onderworpen. Vanuit deze overwegingen juichen wij het 
wetgevingsinitiatief toe en onderschrijven ten sterkte het idee dat dit voorstel in de lijn moet 
gaan van de IOSCO-beginselen.

Gezien de omvang van de indices en hun impact op ons financieel systeem en op de fysieke 
energiemarkten, is gebleken dat de huidige situatie van zelfregulering niet werkt. Het is van 
groot belang het vaststellen van benchmarks tot een gereguleerde activiteit te maken om het 
vertrouwen te herstellen en de neutraliteit en onafhankelijkheid te handhaven, door 
belangenconflicten te vermijden en te verbieden; de transparantie te bevorderen door 
verplichte bekendmaking van alle gegevens en methoden aan het publiek en toezichthouders; 
de geschiktheid van het gebruik van een index in een financieel instrument of 
overeenkomsten te waarborgen om de eindgebruikers te beschermen; nauwkeurig te voldoen 
aan geharmoniseerde methoden en normen inzake kwaliteit van de gegevens die worden 
gebruikt om een index te bepalen.

Gezien deze punten van zorg, moet dit voorstel de mogelijkheid scheppen om:

 zoveel mogelijk de gevoeligheid te verminderen van het beoordelingsproces voor factoren 
die de betrouwbaarheid van PRA-beoordeling als een indicator van de 
fysiekemarktwaarden kunnen ondermijnen of die de vatbaarheid van 
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grondstofderivatencontracten voor manipulatie of prijsverstoring vergroten.
 het te vergemakkelijken voor een marktautoriteit om te bepalen of een door PRA 

beoordeelde prijs welke als referentie wordt gebruikt in de voorwaarden van een 
grondstoffenderivatencontract de transacties in de fysieke markt die deze moet meten 
accuraat weerspiegelt, of de gegevens voldoende zijn om die fysieke markt te 
vertegenwoordigen en of deze gegevens bona fide zijn.

 een marktautoriteit beter in staat te stellen opsporingen te verrichten, tegenmaatregelen en 
indien nodig handhavingsmaatregelen te nemen met betrekking tot manipulatie of andere 
onrechtmatig gedrag.

Om de betrouwbaarheid van de PRA-beoordelingen te bevorderen en PRA's ertoe te dwingen 
zich te houden aan de bij deze verordening voorgestelde voorschriften en methoden, spreken 
wij ons er nadrukkelijk voor uit dat de marktautoriteiten handel moeten verbieden in 
grondstoffenderivatencontracten waarvoor een door een PRA beoordeelde prijs als referentie 
dient als deze beoordeling niet in overeenstemming met de EU-wetgeving of, in het geval van 
een derde land, de IOSCO Principles for Oil Price Reporting Agencies tot stand is gekomen.

Wij menen tevens dat het voor de integriteit van de productie van indices nodig is dat het 
vrijwillige karakter van de informatiestroom van contribuanten aan beheerders van indices of 
benchmarks aan beperkingen wordt gebonden. Daarom moet volgens ons een breder scala van 
benchmarks onder de mogelijkheid van verplichte bijdragen vallen.

Tenslotte stellen wij voor, omdat wijzigingen in methoden noodzakelijk zijn om de kwaliteit 
van benchmarks te verzekeren maar een verstorend effect kunnen hebben voor de 
marktdeelnemers die deze gebruiken, indien mogelijk na wijziging van methoden 
overgangsperioden in te stellen waarin de benchmarks worden berekend volgens de oude en 
de nieuwe methode.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer minstens 20% van de 
contribuanten van een cruciale benchmark 
in een bepaald jaar het aanleveren heeft 
gestaakt of er voldoende aanwijzingen zijn 
dat minstens 20% van de contribuanten het 
aanleveren zal staken, is de bevoegde 

1. Wanneer minstens 20% van de 
contribuanten van een benchmark in een 
bepaald jaar het aanleveren heeft gestaakt 
of er voldoende aanwijzingen zijn dat 
minstens 20% van de contribuanten het 
aanleveren zal staken, is de bevoegde 
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autoriteit van de beheerder van een 
cruciale benchmark bevoegd om:

autoriteit van de beheerder van een 
benchmark bevoegd om:

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gedragscode, methodologie of 
andere regels van de cruciale benchmark te 
wijzigen.

(c) de gedragscode, methodologie of 
andere regels van de benchmark te 
wijzigen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor een cruciale benchmark worden 
de onder toezicht staande entiteiten die 
overeenkomstig lid 1 verplicht worden om 
inputgegevens aan te leveren, door de 
bevoegde autoriteit van de beheerder 
aangewezen op basis van de volgende 
criteria:

2. De onder toezicht staande entiteiten die 
overeenkomstig lid 1 verplicht worden om 
inputgegevens aan te leveren, door de
bevoegde autoriteit van de beheerder 
worden aangewezen op basis van de 
volgende criteria:

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een tijdelijk verbod voor natuurlijke 
personen die verantwoordelijk worden 
gehouden voor de inbreuk, op de 
uitoefening van leidinggevende functies
bij beheerders of contribuanten;

(e) een tijdelijk verbod voor natuurlijke 
personen die verantwoordelijk worden 
gehouden voor de inbreuk, op de 
uitoefening van elke functie bij beheerders 
of contribuanten;

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – punt 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) voortzetting van de publicatie van 
de benchmark zoals berekend volgens de 
eerder toegepaste methode om de 
integriteit ervan te vergelijken met die van 
de nieuwe methode en te zorgen voor een 
overgangsperiode die entiteiten kunnen 
gebruiken voor hun overeenkomsten.

Or. en


