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Frågor för skriftligt besvarande E-006762/2012
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Sophia in 't Veld (ALDE), Sylvie Goulard (ALDE), Philippe De Backer (ALDE), Ramon Tremosa i 
Balcells (ALDE), Theodoros Skylakakis (ALDE), Wolf Klinz (ALDE), Olle Schmidt (ALDE) och 
Anne E. Jensen (ALDE)

Angående: Barclays manipulation av Libor/Euribor

Den 27 juni 2012, på ett liknande sätt som den amerikanska finansderivatinspektionen US 
Commodity Futures Trading Commission, bötfällde den brittiska finansinspektionen Financial Services 
Authority banken Barclays Bank Plc för att gjort sig skyldig till överträdelser avseende 
referensräntorna Libor (London Interbank Offered Rate) och Euribor (Euro Interbank Offered Rate)1. 
Barclays överträdelser bestod bland annat i att

– lämna uppgifter som utgör delar av processen för att fastställa Libor och Euribor och som tog 
hänsyn till önskemål från Barclays räntederivathandlare, vilka drevs av vinstintressen och 
försökte att gynna Barclays handelspositioner,

– försöka påverka uppgiftslämnandet till Euribor från andra banker som bidrar till processen för att 
fastställa räntesatser,

– minska sitt uppgiftslämnande till Libor under finanskrisen till följd av den högsta ledningens oro 
för negativa kommenterar i medierna.

Dessutom hade inte Barclays adekvata system och kontroller för processen med uppgiftslämnande till 
Libor och Euribor förrän i juni 2010 och missade ett antal lämpliga tillfällen att se över sina system och 
kontroller.

1. Vilka är följderna av Libor- och Euribor-manipulationerna i ljuset av den pågående finansiella och 
ekonomiska krisen?

2. Avser kommissionen eller Europeiska bankmyndigheten (EBA) att företa ytterligare 
undersökningar? Tror kommissionen att detta är det enda fallet av marknadsmanipulation eller är 
det möjligt att det funnits storskaliga marknadsmanipulationer där andra aktörer varit inblandade?

3. Hur kommer kommissionen att bedöma de behöriga myndigheternas roll i detta fall?

4. Avser kommissionen att undersöka huruvida manipulationerna av Libor drevs av bonusjakt? 
Anser kommissionen i så fall att dagens ersättningsregelverk är lämpligt?

5. Vad har kommissionen, EBA och ECB för roll för att förhindra sådana överträdelser?

1 http://www.fsa.gov.uk/library/communication/pr/2012/070.shtml


