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KORTFATTAD MOTIVERING

En stor del av Europas medborgare påverkas direkt eller indirekt av index. Samtliga 
finansiella instrument har påverkats av index: marknaderna för derivat, aktier och obligationer 
samt varor och råvaror, där det under de senaste 10 åren har skett en enorm volymökning av 
råvaruindexfonder.

En mängd olika referensvärden konstrueras i dag med olika metoder och av olika aktörer, 
alltifrån offentliga organisationer till oberoende specialiserade referensvärdeskonstruktörer.

Många index och referensvärden har i praktiken blivit kollektiva nyttigheter. I den 
egenskapen bör deras samhälleliga nytta maximeras, medan de skadeverkningar för 
realekonomin och samhället i stort som kan följa av eventuella felkonstruktioner eller 
manipulationer bör övervakas ytterst noggrant och bli föremål för straffrättsliga påföljder och 
ekonomiska sanktioner.

För närvarande finns det en uppenbar regleringsglipa, i det att tillsynsmyndigheter utövar 
tillsyn över finansiella instrument men inte över framställningen och styrningen av de index 
som bestämmer dessa instruments riskprofil, resultat och ekonomiskt värde. Därför behövs 
det snarast en ordentlig reglering av index eftersom deras användning har blivit oundgänglig 
för modeller för investeringsstrategier eller som referens för finansiella instrument.

Även om kommissionen i sitt förslag gör anspråk på att reglera framställningen och 
användningen av alla index som utnyttjas som referensvärden, kommer ITRE-utskottets 
rättsliga yttrande huvudsakligen att koncentreras på de råvaruprisskattningar som 
tillhandahålls av organisationer som rapporterar råvarupriser (PRA-rapportörer) och fysiska 
energimarknader. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet 
och öppenhet på grossistmarknaderna för energi innehåller vissa bestämmelser som förbjuder 
manipulering av referensvärden som används för grossistenergimarknader. Dessa 
bestämmelser berör dock inte samtliga problem under processen med att konstruera 
referensvärden. 

Prisbedömningsmodeller uppvisar tämligen stora variationer – vissa utnyttjar faktiska 
rapporterade transaktioner medan andra förlitar sig på rapportörer som utvärderar köp- och 
säljkurser och information om avslut från handlare som kan ha egna intressen av att påverka 
marknaden i viss riktning, vilket lämnar dörren öppen för manipulation.

De behöriga myndigheterna håller också på att undersöka påståenden om försök att 
manipulera de råvaruprisskattningar som lämnas av PRA-rapportörer och Iosco har granskat 
dessa rapportörers oljeprisskattningar. Denna manipulation kan skada inte bara investerarna 
utan också slutanvändaren eller slutkonsumenten, då detta avgör vilket pris som hushållen 
kommer att betala för gas eller andra energislag. 

PRA-bedömda referensvärden används i varierande utsträckning som referens för 
transaktionerna på ett antal fysiska marknader, t.ex. oljemarknaden, börser, 
clearingsorganisationer samt OTC-råvaruderivatkontrakt, vilket gör att dessa priser blir 
grundläggande för hur dessa marknader och clearingorganisationer fungerar. 
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Användningen av prisskattningar och referensvärden på derivatmarknaderna för råvaror har 
mycket stor inverkan i många fall, t.ex. när det gäller hur adekvat utformat 
ett råvaruderivatkontrakt är, prisbildningens korrekthet och integritet när det gäller 
ett råvaruderivatkontrakt som hänvisar till en potentiellt inkorrekt prisskattning, transparensen 
hos de olika faktorer som påverkar prissättningen av fysiska derivat, inklusive 
PRA-rapportörers skattningsmetoder och skattningsprocesser samt hur känsligt 
ett råvaruderivatkontrakt är för manipulation.

Att referensvärdena inte kan utsättas för otillbörlig påverkan är avgörande för prissättningen 
av många finansiella instrument, t.ex. ränteswappar, och för kommersiella och 
icke-kommersiella avtal, som t.ex. bolån. Om ett referensvärde utsatts för otillbörlig 
påverkan, kommer det att ge upphov till betydande förluster för vissa av de investerare som 
äger finansiella instrument vars värde fastställs genom ett referensvärde. Om vilseledande 
signaler skickas ut om en underliggande marknad, kan den reala ekonomin snedvridas. 
Referensvärden är sårbara för otillbörlig påverkan om intressekonflikter och skönsmässiga 
bedömningar förekommer vid referensvärdesprocessen och dessa inte är föremål för lämplig 
styrning och kontroll.

Även om tillämpningen av straffrättsliga påföljder och administrativa sanktioner vid 
manipulation av index redan ingår i direktivet och förordningen rörande marknadsmissbruk är 
det nu nödvändigt att reglera och förhindra manipulationsriskerna i samband med 
framställning och användning av index. För att skydda investerare måste referensvärdena vara 
väl underbyggda, tillförlitliga, ändamålsenliga och underkastade adekvat styrningskontroll. 
Mot bakgrund av dessa kommentarer välkomnar vi lagstiftningsinitiativet, och skulle vilja 
understödja idén att detta förslag bör ligga i linje med Iosco-principerna.

Med tanke på hur brett och djupt indexen påverkar vårt finansiella system och de fysiska 
energimarknaderna har det rådande systemet med självreglering visat sig ineffektivt. Det är 
mycket viktigt att reglera utformningen av referensvärden, om man ska kunna återställa 
förtroendet och för att tvinga fram neutralitet/oberoende, genom att undvika och förbjuda 
intressekonflikter, främja transparens genom kravet på att för allmänheten och 
tillsynsmyndigheterna offentliggöra alla uppgifter och metoder, att reglera lämpligheten av att 
använda index i ett finansiellt instrument eller finansiellt avtal, med syftet att skydda 
slutanvändarna, och att korrekt leva upp till kraven på harmoniserade metoder och kvaliteten 
på de uppgifter som används för att definiera ett index.

Mot bakgrund av de framförda betänkligheterna bör detta förslag kunna

 minimera skattningsprocessens känslighet för faktorer som skulle kunna underminera 
PRA-skattningar som en indikator på fysiska marknadsvärden eller öka risken för 
manipulation eller prissnedvridning av råvaruderivatkontrakt,

 underlätta en marknadstillsynsmyndighets avgörande huruvida ett PRA-skattat pris som är 
kopplat till villkoren för ett råvaruderivatkontrakt korrekt återspeglar transaktionerna på 
den fysiska marknad som det är avsett att mäta, huruvida uppgifterna är tillräckliga för att 
representera denna fysiska marknad samt huruvida dessa uppgifter är äkta,

 underlätta en marknadstillsynsmyndighets förmåga att upptäcka, avskräcka från samt att, 
när så krävs, vidta tvingande åtgärder i samband med manipulationer eller annat missbruk.
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För att främja PRA-skattningarnas tillförlitlighet och att för att genomdriva att 
PRA-rapportörerna följer de bestämmelser och metoder som föreslås i denna förordning, 
stöder vi helhjärtat att marknadstillsynsmyndigheterna förbjuder handel med varje 
råvaruderivatkontrakt som hänvisar till ett PRA-skattat pris, såvida inte denna skattning följer 
EU:s lagstiftning eller, när det gäller ett tredjeland, Iosco-principerna för organisationer som 
rapporterar oljepriser.

Vi anser också att om framställningen av index ska kunna ske med integritet krävs det att man 
fastställer gränser för det frivilliga informationsflödet från uppgiftslämnare till 
administratörerna av index och referensvärden. Därför anser vi att räckvidden för 
referensvärden som omfattas av möjligheten att kräva obligatorisk inrapportering borde 
breddas.

Slutligen, eftersom det är nödvändigt att ändra metoderna för att garantera referensvärdenas 
kvalitet, men att detta kan innebära störningseffekter för de marknadsaktörer som utnyttjar 
dem, föreslår vi att det införs en övergångsperiod efter att metoderna har ändrats, när detta är 
möjligt, under vilken referensvärdena kommer att beräknas både enligt den gamla och den 
nya metoden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om rapportörer, som omfattar minst 
20 % av rapportörerna till ett referensvärde 
av kritisk betydelse har upphört att 
rapportera, eller det finns tillräckliga 
indikationer på att minst 20 % av 
rapportörerna sannolikt kommer att 
upphöra att rapportera under något år, ska 
den behöriga myndigheten för 
administratören för ett referensvärde av
kritisk betydelse ha följande befogenheter:

1. Om rapportörer, som omfattar minst 
20 % av rapportörerna till ett referensvärde 
har upphört att rapportera, eller det finns 
tillräckliga indikationer på att minst 20 % 
av rapportörerna sannolikt kommer att 
upphöra att rapportera under något år, ska 
den behöriga myndigheten för 
administratören för ett referensvärde ha 
följande befogenheter:

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ändra uppförandekoden, metoden eller 
andra regler som avser referensvärdet av 
kritisk betydelse.

(c) Ändra uppförandekoden, metoden eller 
andra regler som avser referensvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För referensvärde av kritisk betydelse
ska de entiteter som omfattas av tillsyn 
som är skyldiga att rapportera i enlighet 
med punkt 1 fastställas av administratörens 
behöriga myndighet på grundval av 
följande kriterier:

2. För referensvärden ska de entiteter som 
omfattas av tillsyn som är skyldiga att 
rapportera i enlighet med punkt 1 
fastställas av administratörens behöriga 
myndighet på grundval av följande 
kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Ett tillfälligt förbud mot att varje fysisk 
person som hålls ansvarig för en sådan 
överträdelse, utövar ledningsfunktioner i
hos administratören eller en rapportör.

(e) Ett tillfälligt förbud mot att varje fysisk 
person som hålls ansvarig för en sådan 
överträdelse, utövar någon funktion hos 
administratören eller en rapportör.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Bilaga 3 – led 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Fortsatt offentliggörande av 
referensvärdet i enlighet med tidigare 
metod, så att det går att jämföra dess 
integritet med den nya metodens integritet 
och så att det blir möjligt att garantera en 
övergångsperiod för entiteter som 
använder referensvärdet för sina avtal.

Or. en


