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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Indeksi neposredno ali posredno vplivajo na veliko večino Evropejcev. Uporaba indeksov je 
vplivala na vse finančne instrumente: izvedene finančne instrumente, delnice in obveznice, pa 
tudi fizične trge in trge primarnih proizvodov, pri čemer je pri slednjih v zadnjih desetih letih 
prišlo do ogromnega porasta skladov na podlagi blagovnih indeksov.

Trenutno je na voljo veliko referenčnih vrednosti, izračunanih na podlagi različnih 
metodologij, ki jih uporabljajo različni izdajatelji, od javnih subjektov do neodvisnih 
namenskih izdajateljev referenčnih vrednosti.

Številni indeksi in referenčne vrednosti so dejansko postali javne dobrine. Zato je treba 
njihove družbene koristi čim bolj povečati, škoda za realno gospodarstvo in družbo kot celoto, 
ki izhaja iz njihove neustreznega oblikovanja ali manipulacije, pa mora biti pod čim strožjim 
nadzorom ter morajo zanjo veljati kazenske sankcije in denarne kazni.

Trenutno obstaja očitna zakonodajna vrzel, saj nadzorni organi izvajajo nadzor nad 
finančnimi instrumenti, ne pa tudi nad oblikovanjem in upravljanjem indeksov, ki določajo 
profil tveganja, uspešnost in ekonomsko vrednost teh instrumentov. V tem smislu je nujno 
potrebna ustrezna zakonska ureditev indeksov, saj so nepogrešljivi pri načrtovanju naložbenih 
strategij ali kot referenčne vrednosti za finančne instrumente.

Čeprav Komisija s svojim predlogom želi urediti oblikovanje in rabo vseh indeksov, ki se 
uporabljajo kot referenčne vrednosti, se bo pravno mnenje odbora ITRE osredotočilo zlasti na 
presoje cen primarnih proizvodov, ki jih opravljajo agencije za sporočanje cen primarnih 
proizvodov, in na fizične energetske trge. Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta 
in Sveta o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga vsebuje nekatere 
določbe, ki prepovedujejo manipulacije referenčnih vrednosti, ki se uporabljajo na 
veleprodajnih energetskih trgih. Vendar pa te določbe ne obravnavajo cele vrste šibkih točk v 
postopku oblikovanja referenčnih vrednosti.

Modeli presoje cen se zelo razlikujejo, in sicer nekateri vključujejo dejanske sporočene 
transakcije, medtem ko drugi temeljijo na presojah povpraševanja, ponudb in na informacijah 
o poslih, ki jih posredujejo trgovci, ki jim je v osebnem interesu, da usmerjajo trg tako, da 
dopuščajo možnosti za manipulacijo.

Poleg tega obtožbe o poskusih manipulacije s presojami cen primarnih proizvodov, ki so jih 
opravljale agencije za sporočanje cen primarnih proizvodov, preiskujejo pristojni organi, 
Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO) pa je izvedlo pregled 
presoj cen nafte, ki so jih opravile te agencije. Takšna manipulacija ne ogroža le vlagatelja, 
temveč tudi končnega uporabnika oz. končnega potrošnika, saj določa ceno, ki jo bodo 
številna gospodinjstva plačala za dobavo plina ali energije.

Presoje referenčnih cen, ki jih opravijo agencije za sporočanje cen, se v različni meri 
uporabljajo za transakcije na številnih fizičnih trgih, in sicer na naftnem trgu, borzah, v 
klirinških hišah in pri pogodbah na izvedene finančne instrumente v zvezi s primarnimi 
proizvodi, s katerimi se trguje na prostem trgu, zato so te cene pomembne za delovanje teh 
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trgov in klirinških hiš.

Uporaba presoje cen in referenčnih vrednosti na trgih izvedenih finančnih instrumentov na 
primarne proizvode ima velik vpliv na številne vidike, kot so ustrezna zasnova pogodbe o 
izvedenih finančnih instrumentih na primarne proizvode, točnost in neoporečnost oblikovanja 
cen v pogodbi o izvedenih finančnih instrumentih na primarne proizvode, ki se sklicuje na 
morebiti pomanjkljivo presojo cen, preglednost različnih dejavnikov, ki vplivajo na 
oblikovanje cen izvedenih finančnih instrumentov, ki jih je treba poravnati z blagom, vključno 
z metodologijami in postopki presoje agencij za sporočanje cen, dovzetnost pogodb za 
izvedene finančne instrumente, ki jih je treba poravnati z blagom, za manipulacijo.

Neoporečnost referenčnih vrednosti je bistvena za oblikovanje cen številnih finančnih 
instrumentov, kot so zamenjave obrestnih mer ter komercialne in nekomercialne pogodbe, na 
primer hipoteke. Manipulacija referenčnih vrednosti lahko povzroči bistvene izgube za 
nekatere vlagatelje, ki imajo v lasti finančne instrumente, katerih vrednost je določena s 
sklicevanjem na referenčno vrednost. Pošiljanje napačnih signalov o stanju osnovnega trga 
lahko izkrivi realno gospodarstvo. Referenčne vrednosti so podvržene manipulacijam v 
primeru navzkrižij interesov in diskrecijske pravice v postopku določanja referenčnih 
vrednosti, pri tem pa niso na voljo ustrezno upravljanje in kontrole.

Čeprav je uporaba upravnih in kazenskih sankcij za manipulacijo indeksov že predvidena v 
direktivi in uredbi o zlorabi trga, je sedaj treba urediti in preprečiti tveganja za manipulacijo, 
povezana z oblikovanjem in rabo indeksov. Da bi zaščitili vlagatelje, je nujno, da so 
referenčne vrednosti trdne, zanesljive, ustrezajo svojemu namenu in zanje velja ustrezen 
nadzor nad upravljanjem. V luči omenjenega pozdravljamo zakonodajno pobudo in želimo 
utrditi zamisel, da bi moral biti predlog v skladu z načeli IOSCO.

Glede na raznolikost indeksov in njihov vpliv na naš finančni sistem ter na fizične energetske 
trge se je izkazalo, da je sedanje stanje samoregulacije neučinkovito. Zakonska ureditev 
referenčnih vrednosti je zelo pomembna za to, da se obnovi zaupanje in okrepi nevtralnost oz. 
neodvisnost s tem, da se preprečijo navzkrižja interesov, da se spodbuja preglednost prek 
obvezne predložitve vseh podatkov in metodologij javnosti in nadzornikom, da se zaščiti 
ustreznost uporabe indeksa v finančnem instrumentu ali pogodbi z namenom zaščititi 
končnega uporabnika, ter da se natančno izpolnjujeta usklajena metodologija in kakovost 
podatkov, ki se uporabljajo za opredelitev indeksa.

Glede na izpostavljeno bi moral predlog:

 v največji možni meri zmanjšati ranljivost postopka presoje za dejavnike, ki bi lahko 
spodkopali verodostojnost presoje agencij za sporočanje cen kot kazalnika vrednosti na 
fizičnem trgu ali povečali dovzetnost pogodb o izvedenih finančnih instrumentih na 
primarne proizvode za manipulacijo ali izkrivljanje cen;

 olajšati odločanje organa za trge o tem, ali cena, ki jo presoja agencija za sporočanje cen 
in na katero se sklicuje pogodba o izvedenih finančnih instrumentih na primarne 
proizvode, pravilno odraža transakcije na fizičnem trgu, ki naj bi ga merila, ali je 
podatkov dovolj, da lahko predstavljajo ta fizični trg, in ali so ti podatki dobronamerni;

 okrepiti sposobnost organa za trge, da odkriva manipulacije ali druge zlorabe, od njih 
odvrača in, če je potrebno, sprejema izvršilne ukrepe.
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Z namenom spodbujati zanesljivost presoj agencij za sporočanje cen in zagotoviti, da agencije 
za sporočanje cen izpolnjujejo pravila in metodologijo, ki jih predlaga ta uredba, se močno 
zavzemamo za to, da bi organi za trge morali prepovedati trgovanje z vsako pogodbo o 
izvedenih finančnih instrumentih na primarne proizvode, ki se sklicuje na ceno, o kateri 
presoja agencija za sporočanje cen, če takšna presoja ne izpolnjuje zakonodaje EU ali, v 
primeru tretje države, načel IOSCO za agencije za sporočanje cen nafte.

Menimo tudi, da neoporečnost oblikovanja indeksov zahteva, da se določijo meje 
prostovoljnega toka informacij od ponudnikov do upravljavcev indeksov ali referenčnih 
vrednosti. Zato menimo, da bi bilo treba povečati obseg referenčnih vrednosti z možnostjo 
obveznega prispevanja.

Ker so spremembe v metodologiji nujne za zagotavljanje kakovosti referenčnih vrednosti, 
vendar pa lahko negativno vplivajo na akterje na trgu, ki jih uporabljajo, predlagamo uvedbo 
prehodnih obdobij po spremembah metodologije, kadarkoli je to možno, v katerih se 
referenčne vrednosti računajo tako po stari kot po novi metodologiji.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če ponudniki, pri čemer je zajetih vsaj 
20 % ponudnikov, prenehajo prispevati 
podatke za izračun ključnih referenčnih 
vrednosti ali je na voljo dovolj dokazov, da 
bi lahko vsaj 20 % ponudnikov v katerem 
koli letu prenehalo prispevati podatke, je 
pristojni organ upravljavca ključne
referenčne vrednosti pooblaščen, da:

1. Če v katerem koli letu ponudniki, pri 
čemer je zajetih vsaj 20 % ponudnikov, 
prenehajo prispevati podatke za izračun 
referenčnih vrednosti ali je na voljo dovolj 
dokazov, da bi lahko vsaj 20 % 
ponudnikov prenehalo prispevati podatke, 
je pristojni organ upravljavca referenčne 
vrednosti pooblaščen, da:

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spremeni kodeks ravnanja, 
metodologijo ali druga pravila ključne
referenčne vrednosti.

(c) spremeni kodeks ravnanja, 
metodologijo ali druga pravila referenčne 
vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru ključne referenčne vrednosti
pristojni organi upravljavca določijo 
nadzorovane subjekte, od katerih se 
zahteva, da prispevajo podatke v skladu z 
odstavkom 1, na podlagi naslednjih meril:

2. Pristojni organi upravljavca določijo 
nadzorovane subjekte, od katerih se 
zahteva, da prispevajo podatke v skladu z 
odstavkom 1, na podlagi naslednjih meril:

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) začasno prepoved opravljanja funkcij
upravljanja pri upravljavcu ali ponudniku 
za vsako fizično osebo, ki je odgovorna za 
takšno kršitev;

(e) začasno prepoved opravljanja vseh
funkcij pri upravljavcu ali ponudniku za 
vsako fizično osebo, ki je odgovorna za 
takšno kršitev;

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Priloga 3 – točka 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) nadaljnje objavljanje referenčne 
vrednosti, izračunane po stari 
metodologiji, da je njeno neoporečnost 
mogoče primerjati z neoporečnostjo nove 
metodologije in zagotoviti prehodno 
obdobje za subjekte, ki jo uporabljajo za 
svoje pogodbe.

Or. en


