
PA\1010518RO.doc PE524.509v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2013/0314(COD)

19.11.2013

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință pentru instrumente 
financiare și contracte financiare
(COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

Raportoare pentru aviz: Marisa Matias



PE524.509v01-00 2/7 PA\1010518RO.doc

RO

PA_Legam



PA\1010518RO.doc 3/7 PE524.509v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

O largă majoritate a cetățenilor europeni este afectată, direct sau indirect, de indici. Toate 
instrumentele financiare au fost influențate de utilizarea indicilor: instrumentele financiare 
derivate, acțiunile și obligațiunile, precum și piețele fizice și de mărfuri s-au confruntat cu o 
creștere masivă a volumelor de fonduri raportate la indici de mărfuri în ultimii 10 ani.

În prezent, se emite o gamă largă de indici de referință folosindu-se diferite metodologii de 
către diferiți furnizori, de la entități publice la furnizori de indici de referință independenți, 
specializați.

Mulți indici și indici de referință au devenit de facto bunuri publice. Ca atare, avantajele 
sociale obținute de pe urma lor ar trebui maximizate, în vreme ce daunele pentru economia 
reală și societatea în ansamblu provocate de potențialele erori de calcul sau manipulări ar 
trebui să facă obiectul unei monitorizări extrem de stricte și a unor sancțiuni penale și 
pecuniare.

Se constată în prezent un evident vid de reglementare prin faptul că autoritățile de 
supraveghere își exercită competențele de supraveghere asupra instrumentelor financiare dar 
nu și asupra emiterii și gestionării indicilor care determină profilul de risc, performanțele și 
valoarea economică ale acestor instrumente. În acest sens, există o nevoie urgentă de 
reglementare corespunzătoare a indicilor întrucât utilizarea lor a fost indispensabilă ca model 
pentru strategiile de investiții sau ca referință pentru instrumentele financiare.

Deși propunerea Comisiei urmărește să reglementeze emiterea și utilizarea tuturor indicilor 
folosiți ca indici de referință, avizul juridic al Comisiei ITRE se va axa în principal asupra 
evaluărilor prețurilor la mărfuri furnizate de agențiile de raportare a prețurilor la mărfuri și 
piețele fizice de energie (ARP). Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind integritatea pieței angro de energie conține anumite dispoziții care 
interzic manipularea indicilor de referință utilizați pentru piețele angro de energie. Cu toate 
acestea, dispozițiile respective nu tratează întreaga gamă de puncte vulnerabile a procesului de 
producere a indicilor de referință.

Modelele de evaluare a prețurilor prezintă variații considerabile – unele se bazează pe 
tranzacțiile efective raportate, în vreme ce altele se bazează pe reporterii care evaluează 
licitații, oferte și informații referitoare la tranzacții venite din partea traderilor care pot avea 
un interes direct să influențeze piața, ceea ce lasă teren liber manipulării.

Acuzațiile privind existența unor tentative de manipulare, de către agențiile de raportare a 
prețurilor la mărfuri (ARP), a evaluărilor prețurilor mărfurilor fac, de asemenea, obiectul 
investigațiilor, iar IOSCO a efectuat o verificare a evaluărilor prețului barilului de petrol 
efectuate de ARP. Această manipulare poate nu doar să-i pună în pericol pe investitori, ci și pe 
utilizatorul sau consumatorul final, întrucât determină prețul pe care gospodăriile îl vor plăti 
pentru gaze sau energie electrică.

Prețurile de referință indicate de ARP sunt folosite într-o măsură mai mare sau mai mică ca 
referințe pentru tranzacții pe o serie de piețe fizice, și anume piața petrolieră, burse, case de 



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

RO

compensație și contractele derivate pe mărfuri de pe piața extrabursieră (OTC), ceea ce face 
ca aceste prețuri să fie semnificative pentru funcționarea acestor piețe și case de compensare.

Utilizarea evaluării prețurilor, precum și indicii de referință de pe piețele instrumentelor 
derivate pe mărfuri, au un impact enorm asupra mai multor aspecte, cum ar fi: caracterul 
adecvat al modului de redactare al contractului derivat pe mărfuri, exactitatea și integritatea 
formării prețului într-un contract derivat pe mărfuri care are ca referință o evaluare de preț 
potențial defectuoasă, transparența diferiților factori care influențează stabilirea prețului la 
instrumentele derivate pe mărfuri, inclusiv metodologiile și procesele de evaluare ale ARP, 
precum și susceptibilitatea unui contract derivat pe mărfuri la a fi manipulat.

Integritatea indicilor de referință este esențială pentru calcularea prețului multor instrumente 
financiare, cum ar fi swap-urile pe rata dobânzii și contractele comerciale și necomerciale, de 
exemplu creditele ipotecare. În cazul în care un indice de referință este manipulat, acest lucru 
va genera pierderi considerabile pentru unii dintre investitorii care dețin instrumente 
financiare a căror valoare este determinată în raport cu indicele de referință. Prin faptul că 
trimite semnale înșelătoare cu privire la starea pieței activului suport, o astfel de manipulare 
poate denatura economia reală. Indicii de referință sunt susceptibili să fie manipulați în cazul 
în care, în cadrul procesului de elaborare a indicilor de referință, există conflicte de interese și 
se exercită puteri discreționare, iar aceste fenomene nu sunt reglementate și controlate în mod 
corespunzător.

Deși aplicarea de sancțiuni administrative și penale pentru manipularea indicilor este deja 
prevăzută în Directiva și Regulamentul privind abuzul de piață, este în prezent necesar să se 
reglementeze și să se prevină riscurile de manipulare legate de producerea și utilizarea de 
indici. Pentru a proteja investitorii, este necesar ca indicii de referință să fie solizi, fiabili, 
adaptați scopului pentru care sunt utilizați și supuși unui control al guvernanței corespunzător.
În lumina acestor considerente, salutăm inițiativa legislativă și am dori să evidențiem ideea că 
prezenta propunere ar trebui să fie în concordanță cu principiile IOSCO.

Având în vedere amploarea și impactul indicilor asupra sistemului nostru financiar, precum și 
asupra piețelor fizice la energie, situația actuală marcată prin autoreglementare s-a dovedit a fi 
ineficace. Reglementarea emiterii de indici de referință are o însemnătate majoră pentru 
restabilirea încrederii și întărirea caracterului neutru/independent, prin evitarea și interzicerea 
conflictelor de interese; pentru promovarea transparenței prin obligația de a prezenta toate 
datele și metodologiile publicului și organismelor de supraveghere; pentru a menține utilitatea 
folosirii indicilor pentru instrumente sau contracte financiare, în vederea protejării 
utilizatorilor finali; pentru conformitatea strictă cu metodologia armonizată și cerințele de 
calitate a datelor utilizate pentru a defini un indice.

În fața preocupărilor de mai sus, prezenta propunere ar trebui să poată:

 să reducă la minimum vulnerabilitatea procesului de evaluare în fața factorilor care ar 
putea compromite fiabilitatea evaluării ARP ca indicator al valorilor piețelor fizice sau 
care ar putea mări predispoziția contractelor derivate pe mărfuri la manipulare sau 
distorsionare a prețului.

 să ajute autoritățile de supraveghere a piețelor să determine dacă un preț evaluat de o ARP 
la care se raportează termenii unui contract derivat pe mărfuri reflectă cu acuratețe 



PA\1010518RO.doc 5/7 PE524.509v01-00

RO

tranzacțiile de pe piața fizică pe care susțin că le măsoară, dacă datele sunt suficiente 
pentru a fi reprezentative pentru piața fizică respectivă și dacă datele respective sunt 
indicate de bună credință.

 să le faciliteze autorităților de supraveghere a piețelor sarcina de a detecta și descuraja 
manipulările și alte comportamente abuzive și, dacă este necesar, de a aplica sancțiuni 
corespunzătoare.

Pentru a promova fiabilitatea evaluărilor ARP și a asigura respectarea de către ARP a 
normelor și metodologiei propuse de prezentul regulament, susținem cu tărie interzicerea de 
către autoritățile de supraveghere a piețelor a tranzacționării oricărui contract derivat pe 
mărfuri care se raportează la un preț evaluat de ARP dacă evaluarea nu respectă legislația UE 
sau, dacă este vorba de o țară terță, dacă nu respectă Principiile IOSCO pentru agențiile de 
raportare a prețurilor la petrol.

Suntem, de asemenea, de părere că integritatea producerii de indici presupune stabilirea de 
limite legate de natura voluntară a fluxurilor de informații din partea contribuitorilor către 
administratorii de indici sau indici de referință. Din acest motiv considerăm că ar trebui extins 
domeniul de aplicare al indicilor de referință în cazul cărora există posibilitatea contribuțiilor 
obligatorii.

În sfârșit, dat fiind că schimbările de metodologie, necesare desigur pentru a asigura calitatea indicilor 
de referință, nu pot totuși să aibă un efect perturbator asupra agenților de piață care le utilizează, 
sugerăm introducerea unor perioade de tranziție după schimbările de metodologie, ori de câte ori este 
posibil, pe durata cărora indicii de referință să fie calculați atât după metodologia veche, cât și după 
cea nouă.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
și monetare, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în oricare an dat, 
contribuitorii, dintre care cel puțin 20 % 
sunt contribuitori la un indice de referință 
critic care au încetat să mai contribuie, sau 
în cazul în care există suficiente indicii că 
cel puțin 20 % dintre contribuitori este 
posibil să înceteze să contribuie la indicele 

(1) În cazul în care, în oricare an dat, 
contribuitorii, dintre care cel puțin 20 % 
sunt contribuitori la un indice de referință 
care au încetat să mai contribuie, sau în 
cazul în care există suficiente indicii că cel 
puțin 20 % dintre contribuitori este posibil 
să înceteze să contribuie la indicele 



PE524.509v01-00 6/7 PA\1010518RO.doc

RO

respectiv, autoritatea competentă a 
administratorului unui indice de referință 
critic are competența de a:

respectiv, autoritatea competentă a 
administratorului unui indice de referință 
are competența de a:

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modifica codul de conduită, 
metodologia sau alte norme ale indicelui de 
referință critic.

(c) modifica codul de conduită, 
metodologia sau alte norme ale indicelui de 
referință.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru un indice de referință critic,
entitățile supravegheate care trebuie să 
contribuie la indicele respectiv în 
conformitate cu alineatul (1) sunt stabilite 
de autoritatea competentă a 
administratorului, pe baza următoarelor 
criterii obiective:

(2) Entitățile supravegheate care trebuie să 
contribuie la indicele respectiv în 
conformitate cu alineatul (1) sunt stabilite 
de autoritatea competentă a 
administratorului, pe baza următoarelor 
criterii obiective:

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o interdicție temporară adresată oricărei 
persoane fizice care este considerată 
răspunzătoare de o asemenea încălcare de a 
exercita funcții de conducere în cadrul 
administratorilor sau al contribuitorilor;

(e) o interdicție temporară adresată oricărei 
persoane fizice care este considerată 
răspunzătoare de o asemenea încălcare de a 
exercita orice fel de funcții în cadrul 
administratorilor sau al contribuitorilor;

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) publicarea în continuare a indicelui 
de referință în conformitate cu 
metodologia anterioară pentru a putea 
compara integritatea acesteia cu cea a 
noii metodologii și a asigura o perioadă 
de tranziție pentru entitățile care o 
folosesc pentru contractele lor.

Or. en


