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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Indexy majú priamy či nepriamy vplyv na prevažnú väčšinu európskych občanov. Používanie 
indexov ovplyvňuje aj všetky finančné nástroje: deriváty, vlastný kapitál a dlhopisy, ako aj 
fyzické a komoditné trhy, museli v uplynulých desiatich rokoch čeliť masívnemu nárastu 
objemu komoditných indexových fondov.

V súčasnosti rôzni poskytovatelia vytvárajú širokú škálu referenčných hodnôt s použitím 
rôznych metodík, od verejných subjektov až po nezávislých poskytovateľov špecializovaných 
referenčných hodnôt.

Mnohé indexy a referenčné hodnoty sa vlastne stali verejnými statkami. Ich sociálne prínosy 
by sa mali maximalizovať, pričom by sa mali čo najprísnejšie sledovať ich škody, ktoré 
spôsobujú v reálnej ekonomike a spoločnosti ako celku v dôsledku ich možného nesprávneho 
vytvárania či manipulácie s nimi, a tie by mali podliehať trestným a peňažným sankciám. 

V súčasnosti existujú zjavné nedostatky v právnych predpisoch, keďže orgány dohľadu 
vykonávajú dohľad nad finančnými nástrojmi, ale nie nad tvorbou a riadením indexov, ktoré 
sú určujúcim faktorom rizikovosti, výkonnosti a ekonomickej hodnoty týchto nástrojov.
V tejto súvislosti vzniká naliehavá potreba riadnej regulácie indexov, pretože ich používanie
sa stalo nevyhnutné pre plánovanie investičných stratégií alebo ako referenčný prvok 
finančných nástrojov.

Hoci zámerom návrhu Komisie je regulovať tvorbu a používanie všetkých indexov 
uplatňovaných ako referenčné hodnoty, právne stanovisko výboru JURE sa zameria väčšinou 
na posúdenia cien komodít zo strany organizácií pre správu cien komodít (OSC) a na fyzické 
trhy s energiou. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a 
transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou obsahuje určité ustanovenia, ktorými sa 
zakazuje manipulácia s referenčnými hodnotami, ktoré sa používajú pre veľkoobchodné 
energetické produkty. Avšak tieto ustanovenia sa nezaoberajú celou škálou slabých miest v 
procese tvorby referenčných hodnôt.

Modely posúdenia cien sú rozmanité – niektoré zahŕňajú samotné oznamované transakcie, 
pričom iné sa spoliehajú na oznamovateľov posudzujúcich ponuky, dopyty a informácie 
o transakciách od obchodníkov, ktorí môžu mať osobný záujem o zmenu situácie na trhoch, 
pričom sa vytvoria príležitosti na manipuláciu.

Príslušné orgány prešetrujú aj informácie o údajnom pokuse o manipuláciu posúdení cien 
komodít zo strany organizácií pre správu cien komodít (OSC) a IOSCO vykonala 
preskúmanie posúdení cien ropy zo strany OSC. Táto manipulácia môže ohroziť nielen 
investora, ale aj konečného používateľa alebo konečného spotrebiteľa, pretože sa tak určí 
cena, ktorú domácnosti môžu platiť za dodávky plynu alebo iného druhu energie.

Referenčné ceny určené OSC sú do rozličnej miery používané ako referenčné hodnoty pre 
transakcie prebiehajúce na mnohých fyzických trhoch, konkrétne ide o trh s ropou, burzy, 
klíringové ústavy a mimoburzové komoditné derivátové zmluvy, čím narastá význam týchto 
cien pre fungovanie daných trhov a klíringových ústavov.
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Používanie posúdenia cien, ako aj referenčných hodnôt na trhoch s komoditnými derivátmi, 
má obrovský vplyv na rôzne aspekty, akými sú: primeranosť návrhu zmlúv na komoditné 
deriváty, presnosť a integrita tvorby cien v zmluvách na komoditné deriváty, ktoré sa 
odkazujú na možno chybné určenie cien, transparentnosť rozličných faktorov vplývajúcich na 
určovanie cien fyzických derivátov vrátane metodík a procesov určovania cien zo strany OSC, 
ako aj náchylnosť zmluvy na fyzické deriváty na manipuláciu.

Integrita referenčných hodnôt je nevyhnutná pre stanovovanie cien mnohých finančných 
nástrojov, ako sú úrokové swapy a komerčné a nekomerčné zmluvy, ako napr. hypotéky.
Manipulácia s referenčnou hodnotou spôsobí významné straty niektorým investorom, ktorí 
vlastnia finančné nástroje, ktorých hodnota sa určuje porovnaním s referenčnou hodnotou.
Vyslanie klamlivých signálov o stave základného trhu môže narušiť reálnu ekonomiku.
Referenčné hodnoty môžu byť predmetom manipulácie v prípade, že v postupe zostavovania 
referenčnej hodnoty existujú konflikty záujmov a priestor na vlastné uváženie, ktoré 
nepodliehajú primeranej správe, riadeniu a kontrolám.

Hoci uplatňovanie administratívnych a trestnoprávnych sankcií za manipuláciu s indexami je 
stanovené už v smernici a nariadení o zneužívaní trhu, momentálne, v súčasnosti je potrebné 
regulovať riziká manipulácie spojenej s tvorbou a používaním indexov a predchádzať im. V 
záujme ochrany investorov je potrebné, aby boli referenčné hodnoty pevné, spoľahlivé, 
účelové a aby podliehali primeranej kontrole správy. Vzhľadom na tieto úvahy vítame 
legislatívnu iniciatívu a radi by sme podporili myšlienku, že tento návrh by mal byť v súlade 
so zásadami organizácie IOSCO.

Vzhľadom na rozsah a vplyv indexov na náš finančný systém, ako aj na fyzické trhy s 
energiou sa súčasný stav sebaregulácie javí ako neúčinný. Je nevyhnutné, aby sa tvorba 
referenčných hodnôt stala regulovanou činnosťou, a tým sa obnovila dôvera a posilnila 
neutralita/nezávislosť, pretože sa zabráni konfliktom záujmom a tieto konflikty záujmov budú 
zároveň zakázané, bude to mať rozhodujúci význam pre podporu transparentnosti 
vyplývajúcej z povinnosti predkladania všetkých údajov a metodík verejnosti a orgánom 
dohľadu, pre zabezpečenie vhodnosti využitia indexov v rámci finančného nástroja alebo 
zmlúv s cieľom chrániť konečných používateľov, a pre zabezpečenie presného dodržiavania 
harmonizovanej metodiky a kvality údajov používaných na vymedzenie indexu.

Tento návrh by mal vzhľadom na uvedené obavy dokázať:

 minimalizovať zraniteľnosť procesov posudzovania cien voči faktorom, ktoré by mohli 
oslabiť spoľahlivosť posúdenia zo strany OSC ako ukazovateľa hodnôt fyzických trhov 
alebo ktorý by mohol spôsobiť vyššiu náchylnosť zmluvy na komoditné deriváty na 
manipuláciu alebo skresľovanie cien,

 uľahčiť rozhodovanie trhového orgánu o tom, či cena odhadnutá OSC, na ktorú sa 
odkazujú podmienky zmluvy na komoditné deriváty, presne zodpovedá transakciám na 
fyzických trhoch, ktoré má za účel merať, či údaje dostatočne prezentujú daný fyzický trh 
a či sú tieto údaje bona fide,

 uľahčiť schopnosť trhového orgánu odhaliť prípady manipulácie alebo iného 
protiprávneho konania, odrádzať od nich a v prípade potreby prijímať donucovacie 
opatrenia.
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V záujme toho, aby sa podporila spoľahlivosť posúdenia cien zo strany OSC a aby sa OSC 
donútili dodržiavať pravidlá a metodiku navrhovanú v tomto nariadení, rázne podporujeme to, 
aby trhové orgány zakázali obchodovanie s akýmikoľvek zmluvami na komoditné deriváty, 
ktoré sa odkazujú na cenu určenú OSC, pokiaľ sa toto posúdenie neriadi právnymi predpismi 
EÚ alebo v prípade tretej krajiny zásadami IOSCO pre organizácie pre správu cien ropy.

Zároveň sa nazdávame, že integrita tvorby indexov si vyžaduje, aby boli stanovené hranice 
dobrovoľnej povahy toku informácií od prispievateľov vstupných údajov k správcom indexov 
alebo referenčných hodnôt. Práve z tohto dôvodu sa domnievame, že by mal byť rozšírený 
rozsah referenčných hodnôt, na ktoré sa vzťahuje možnosť povinných príspevkov údajov.

A napokon vzhľadom na to, že je potrebné zaviesť zmeny v metodike, aby sa zaručila kvalita 
referenčných hodnôt, hoci to môže mať rušivý vplyv na trhové subjekty, ktoré ich využívajú, 
navrhujeme zaviesť po zmene metodiky prechodné obdobia, pokiaľ to bude možné, počas 
ktorých sa budú referenčné hodnoty vypočítavať na základe oboch metodík – predchádzajúcej 
i novej.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak v ktoromkoľvek roku prestalo do 
kritickej referenčnej hodnoty prispievať 
minimálne 20 % prispievateľov, alebo 
existujú dostatočné údaje o tom, že 
pravdepodobne prestane prispievať 
minimálne 20 % prispievateľov, má 
príslušný orgán správcu kritickej
referenčnej hodnoty právomoc:

1. Ak v ktoromkoľvek roku prestalo do 
referenčnej hodnoty prispievať minimálne 
20 % prispievateľov, alebo existujú 
dostatočné údaje o tom, že pravdepodobne 
prestane prispievať minimálne 20 % 
prispievateľov, má príslušný orgán správcu 
referenčnej hodnoty právomoc:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zmeniť kódex správania, metodiku alebo 
iné pravidlá kritickej referenčnej hodnoty.

c) zmeniť kódex správania, metodiku alebo 
iné pravidlá referenčnej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri kritickej referenčnej hodnote platí, 
že subjekty pod dohľadom, od ktorých sa 
vyžaduje prispievanie v súlade s odsekom 
1, určujú príslušné orgány správcu na 
základe týchto kritérií:

2. Subjekty pod dohľadom, od ktorých sa 
vyžaduje prispievanie v súlade s odsekom 
1, určujú príslušné orgány správcu na 
základe týchto kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) dočasný zákaz zastávať za takéto 
porušenie riadiace funkcie v správcoch 
alebo prispievateľoch pre ktorúkoľvek 
fyzickú osobu, ktorá sa považuje za 
zodpovednú za takéto porušenie;

e) dočasný zákaz zastávať za takéto 
porušenie akékoľvek funkcie v správcoch 
alebo prispievateľoch pre ktorúkoľvek 
fyzickú osobu, ktorá sa považuje za 
zodpovednú za takéto porušenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Príloha 3 – bod 3 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) pokračovanie uverejňovania 
referenčných hodnôt na základe predošlej 
metodiky, aby bolo možné porovnať 
integritu týchto hodnôt s integritou novej 
metodiky a zabezpečiť prechodné obdobie 
pre subjekty, ktoré ich používajú vo 
svojich zmluvách.

Or. en


