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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Indeksy oddziałują bezpośrednio lub pośrednio na zdecydowaną większość obywateli 
europejskich. Stosowanie indeksów wpływa na wszystkie instrumenty finansowe: instrumenty 
pochodne, udziały kapitałowe i obligacje, a także na rynki fizyczne i towarowe, na których 
w ciągu ubiegłych 10 lat odnotowano bardzo znaczny wzrost wielkości towarowych funduszy 
indeksowych.

Obecnie różni dostawcy, począwszy od podmiotów publicznych, a kończąc na niezależnych 
wyspecjalizowanych podmiotach udostępniających wskaźniki, opracowują za pomocą 
różnorodnych metod bardzo wiele zróżnicowanych wskaźników.

Wiele indeksów i wskaźników stało się w rzeczywistości dobrami publicznymi. W związku 
z tym należy maksymalizować wynikające z nich korzyści społeczne, natomiast szkody dla 
gospodarki realnej i całego społeczeństwa spowodowane ich ewentualnym złym 
opracowaniem lub manipulowaniem nimi powinny podlegać najsurowszej kontroli oraz 
sankcjom karnym i pieniężnym.

Obecnie istnieje wyraźna luka prawna, ponieważ organy nadzoru sprawują dozór nad 
instrumentami finansowymi, ale nie nad opracowywaniem indeksów i zarządzaniem 
indeksami, które określają profil ryzyka, wyniki oraz wartość ekonomiczną tych 
instrumentów. W tym sensie istnieje pilna potrzeba właściwego uregulowania indeksów, 
ponieważ ich stosowanie jest niezbędne przy planowaniu strategii inwestycyjnych lub jako 
odniesienie dla instrumentów finansowych.

Chociaż wniosek Komisji próbuje uregulować opracowywanie i wykorzystywanie wszystkich 
indeksów stosowanych jako wskaźniki, w swojej opinii prawnej komisja ITRE skupi się 
głównie na ocenach cen towarów przygotowywanych przez agencje analiz rynkowych oraz 
fizycznych rynkach energii. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii zawiera pewne 
przepisy zakazujące manipulacji wskaźnikami stosowanymi w odniesieniu do hurtowych 
rynków energii. Jednak postanowienia te nie dotyczą całego szeregu słabych punktów 
w procesie opracowywania wskaźników.

Modele oceny cen wykazują znaczne zróżnicowanie – niektóre dotyczą faktycznych 
zgłoszonych transakcji, natomiast inne opierają się na raportach oceniających oferty zakupu 
i sprzedaży oraz informacjach o transakcjach otrzymanych od dokonujących je podmiotów, 
które mogą mieć własny interes w wywoływaniu ruchu na rynku, stwarzając otwarte pole do 
manipulacji.

Właściwe organy badają również zarzuty dotyczące prób manipulacji ocenami cen towarów 
przygotowywanymi przez agencje analiz rynkowych, a IOSCO dokonała przeglądu ocen cen 
ropy dokonanych przez te agencje. Takie manipulacje mogą zagrażać nie tylko inwestorom, 
ale również użytkownikom końcowym lub konsumentom końcowym, ponieważ wpływają 
one na poziom cen, jakie gospodarstwa domowe zapłacą za gaz lub dostawy energii.

Ocenione przez agencje analiz rynkowych ceny referencyjne są w zróżnicowanym stopniu 



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

PL

stosowane jako punkt odniesienia dla transakcji na wielu rynkach fizycznych, mianowicie na 
rynkach ropy naftowej, giełdach, w izbach rozliczeniowych i w pozagiełdowych kontraktach 
na towarowe instrumenty pochodne, co powoduje, że ceny te są ważne dla funkcjonowania 
tych rynków i izb rozliczeniowych.

Stosowanie oceny cen oraz wskaźników na rynkach towarowych instrumentów pochodnych 
wywiera ogromny wpływ na takie kwestie jak: adekwatność zaprojektowania kontraktu na 
towarowe instrumenty pochodne, dokładność i rzetelność kształtowania cen w kontrakcie na 
towarowe instrumenty pochodne w odniesieniu do potencjalnie niewłaściwej oceny cen, 
przejrzystość różnych czynników wpływających na ustalanie cen fizycznych instrumentów 
pochodnych, w tym metody i procedury oceny stosowane przez agencje analiz rynkowych, 
oraz podatność kontraktów na fizyczne instrumenty pochodne na manipulację.

Rzetelność wskaźników jest kluczowa zarówno dla wyceny wielu instrumentów finansowych, 
takich jak swapy stóp procentowych, jak i dla umów komercyjnych i niekomercyjnych, takich 
jak hipoteki. Manipulacja danym wskaźnikiem doprowadza do znacznych strat ponoszonych 
przez niektórych inwestorów posiadających instrumenty finansowe, których wartość jest 
ustalana poprzez odniesienie do tego wskaźnika. Z powodu wysyłania mylnych sygnałów 
o sytuacji na rynku instrumentu bazowego wskaźnik może zaburzać funkcjonowanie 
gospodarki realnej. Wskaźniki są podatne na manipulację, jeżeli w procesie opracowywania 
wskaźnika występują konflikty interesów i uznaniowość oraz jeżeli nie podlegają one 
odpowiedniemu zarządzaniu i kontrolom.

Chociaż stosowanie sankcji administracyjnych i karnych za manipulowanie indeksami 
przewidziano już w dyrektywie i rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku, obecnie 
konieczne jest uregulowanie ryzyka manipulacji związanego z opracowywaniem 
i stosowaniem indeksów oraz zapobieganie temu ryzyku. Aby zapewnić ochronę inwestorów, 
wskaźniki powinny być rzetelne, wiarygodne i adekwatne do celu oraz powinny podlegać 
odpowiedniej kontroli zarządzania. W świetle tych rozważań z zadowoleniem przyjmujemy tę 
inicjatywę ustawodawczą i chcielibyśmy poprzeć koncepcję zakładającą, że niniejszy 
wniosek powinien być zgodny z zasadami IOSCO.

Obecnie stosowana samoregulacja okazała się nieefektywna, jeśli wziąć pod uwagę zakres 
i wpływ indeksów na system finansowy oraz na fizyczne rynki energii. Objęcie wskaźników 
zakresem działalności regulowanej ma zasadnicze znaczenie dla przywrócenia zaufania 
i wymuszenia neutralności/niezależności przez unikanie i zakazanie występowania konfliktu 
interesów; dla propagowania przejrzystości w drodze wprowadzenia obowiązku 
przedstawiania opinii publicznej i organom nadzoru wszystkich danych i metod; dla 
zapewnienia właściwego stosowania indeksów w instrumentach finansowych lub umowach 
w celu ochrony użytkowników końcowych; dla zachowania pełnej zgodności z ujednoliconą 
metodologią i jakości danych używanych do określenia indeksu.

W obliczu ujawnionych obaw niniejszy wniosek powinien być w stanie:

 minimalizować podatność procesu oceny na czynniki, które mogłyby podważyć 
wiarygodność oceny agencji analiz rynkowych jako wskaźnika wartości rynku fizycznego 
lub zwiększyć podatność kontraktu na towarowe instrumenty pochodne na manipulację 
lub zakłócenia cen;
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 ułatwiać urzędowi ds. rynku ustalenie, czy cena oceniona przez agencję analiz 
rynkowych, do której odwołują się warunki kontraktu na towarowe instrumenty 
pochodne, właściwie odzwierciedla transakcje na rynku fizycznym, które ma mierzyć, czy 
dane są wystarczające do reprezentacji tego rynku fizycznego i czy te dane są przedłożone 
w dobrej wierze; 

 stwarzać urzędowi ds. rynku lepsze możliwości wykrywania manipulacji lub innych 
nadużyć, zapobiegania im, a w razie konieczności podejmowania działań mających na 
celu egzekwowanie prawa w odniesieniu do takich manipulacji lub nadużyć.

Aby zwiększyć wiarygodność ocen agencji analiz rynkowych i wymóc na tych agencjach 
przestrzeganie zasad i stosowanie metod zaproponowanych w niniejszym rozporządzeniu, 
zdecydowanie opowiadamy się za zakazaniem przez urzędy ds. rynku handlu jakimikolwiek 
kontraktami na towarowe instrumenty pochodne odnoszącymi się do ceny ocenionej przez 
agencję analiz rynkowych, jeśli ta ocena nie została dokonana w zgodności z przepisami UE 
lub, w przypadku państwa trzeciego, z zasadami IOSCO dla agencji analiz rynkowych 
zajmujących się cenami ropy naftowej.

Jesteśmy również przekonani, że rzetelność opracowywania indeksów wymaga ustalenia 
limitów dobrowolnego przepływu informacji od podmiotu przekazującego dane do 
administratorów indeksów lub wskaźników. Z tego powodu sądzimy, że zakres wskaźników, 
do których odnosi się możliwość obowiązkowego przekazywania danych, powinien być 
szerszy.

Ponadto ponieważ zmiany metod są niezbędne do zapewnienia jakości wskaźników, ale mogą 
mieć niekorzystny wpływ na stosujących je agentów rynkowych, proponujemy, gdy jest to 
możliwe, wprowadzenie okresów przejściowych po dokonaniu zmian w metodologii, podczas 
których wskaźniki będą obliczane według obu metod – poprzedniej i nowej.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli podmioty przekazujące dane, 
stanowiące co najmniej 20 % ogółu 
podmiotów przekazujących dane na 
potrzeby kluczowego wskaźnika, 

1. Jeżeli podmioty przekazujące dane, 
stanowiące co najmniej 20 % ogółu 
podmiotów przekazujących dane na 
potrzeby wskaźnika, zaprzestały 
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zaprzestały przekazywania danych lub 
istnieją wystarczające przesłanki, by 
stwierdzić, że co najmniej 20 % 
podmiotów przekazujących dane 
prawdopodobnie zaprzestanie 
przekazywania danych w danym roku, 
organ właściwy dla administratora 
kluczowego wskaźnika jest uprawniony do:

przekazywania danych lub istnieją 
wystarczające przesłanki, by stwierdzić, że 
co najmniej 20 % podmiotów 
przekazujących dane prawdopodobnie 
zaprzestanie przekazywania danych w 
danym roku, organ właściwy dla 
administratora wskaźnika jest uprawniony 
do:

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zmiany kodeksu postępowania, metody 
lub innych zasad dotyczących kluczowego
wskaźnika.

c) zmiany kodeksu postępowania, metody 
lub innych zasad dotyczących wskaźnika.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby kluczowego wskaźnika
organ właściwy dla administratora 
wyznacza nadzorowane podmioty, które są 
zobowiązane do przekazywania danych 
zgodnie z ust. 1, na podstawie 
następujących kryteriów:

2. Organ właściwy dla administratora 
wyznacza nadzorowane podmioty, które są 
zobowiązane do przekazywania danych 
zgodnie z ust. 1, na podstawie 
następujących kryteriów:

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) tymczasowy zakaz wykonywania 
funkcji zarządczych u administratora lub w 
podmiocie udostępniającym dane przez 
dowolną osobę fizyczną, która ponosi 
odpowiedzialność za takie naruszenie;

e) tymczasowy zakaz wykonywania 
wszelkich funkcji u administratora lub w 
podmiocie udostępniającym dane przez 
dowolną osobę fizyczną, która ponosi 
odpowiedzialność za takie naruszenie;

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) stałe podawanie do wiadomości 
publicznej wskaźnika opracowanego za 
pomocą poprzedniej metody w celu 
porównania jego rzetelności w stosunku 
do nowej metody oraz zapewnienia okresu 
przejściowego podmiotom 
wykorzystującym go w swoich umowach. 

Or. en


