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Regulering af handelen med finansielle instrumenter - "dark pools" osv. 

Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2010 om regulering af handelen med 

finansielle instrumenter - "dark pools" osv. (2010/2075(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)1, 

 

- der henviser til direktiv 2003/6/EF om insiderhandel og kursmanipulation 

(markedsmisbrug)2, 

 

- der henviser til G20-rklæringerne af 2. april 2009 fra London, af 25. september 2009 fra 

Pittsburgh og af 26. og 27. juni 2010 fra Toronto, 

 

- der henviser til de tekniske råd til Kommissionen fra CESR (Det Europæiske 

Værdipapirtilsynsudvalg) som led i revisionen af MiFID-direktivet om aktiemarkeder - 

"equity markets" (Ref.: CESR/10-394), 

 

- der henviser til CESR's tekniske råd til Kommissionen som led i revisionen af MiFID-

direktivet om transaktionsrapportering - "Transaction Reporting" (Ref.: CESR/10-292), 

 

- der henviser til CESR's tekniske råd til Kommissionen som led i revisionen af MiFID-

direktivet om investorbeskyttelse og mellemhandlere - "Investor Protection and 

Intermediaries" (Ref.: CESR/10-417), 

 

- der henviser til CESR's opfordring til tilkendegivelse af synspunkter vedrørende 

mikrostrukturelle spørgsmål i forbindelse med de europæiske aktiemarkeder (Ref.: 

CESR/10-142), 

 

- der henviser til rapporten til den franske økonomi-, industri og beskæftigelsesminister om 

revisionen af MiFID-direktivet fra februar 2010, 

 

- der henviser til IOSCO’s høringsrapport om politikker for direkte elektronisk adgang fra 

februar 2009, 

 

- der henviser til henstillingerne fra CPSS og IOSCO om centrale modparter fra november 

2004, 

 

- der henviser til meddelelsen fra den amerikanske børstilsynsmyndighed (Securities and 

Exchanges Commission on Equity Market Structure) (Nr. 34-61358; Reg. nr. S7-02-10), 

 

- der henviser til CESR's tekniske rådgivning til Kommissionen i forbindelse med 

revisionen af MiFID-direktivet og svar på Kommissionens anmodning om yderligere 

                                                 
1  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1. 
2  EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16. 



oplysninger (Ref: CESR/10-802, Ref: CESR/10-799, Ref: CESR/10-808, Ref: CESR/10-

859, Ref: CESR/10-860), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

 

- der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0326/2010), 

 

A. der henviser til, at G20 har bestemt, at ingen finansiel virksomhed, intet finansielt produkt 

og intet område skal være uden for rækkevidde af intelligent regulering og effektivt 

tilsyn, og er nået til enighed om, at alle standardiserede OTC-derivatkontrakter bør 

handles på børser eller elektroniske handelsplatforme, alt efter hvad der er relevant, 

 

B. der henviser til, at den manglende gennemsigtighed og den deraf følgende 

uoverskuelighed med hensyn til finanssystemernes risikomønstre var med til at forværre 

finanskrisen, fordi det lettede udbredelsen af generel mistillid og derved bidrog til en 

kraftig begrænsning af likviditetsstrømmene, 

 

C. der henviser til, at forbrugerbeskyttelse og gennemsigtighed, især hvad angår 

prisdannelsesprocessen, effektive og likvide markeder og konkurrence på ensartede vilkår 

var hovedmålene, da MiFID-direktivet trådte i kraft, men at de endnu ikke er opfyldt og 

derfor fortsat skal prioriteres; der henviser til, at begrænsning af systemiske risici efter 

finanskrisen også skal prioriteres som led i revisionen af MiFID-direktivet, 

 

D. der henviser til, at ændringer i MiFID-direktivet altid bør tage højde for direktivets 

betydning for styringen af kapitalstrømme til realøkonomien og den deraf følgende 

indvirkning på beskæftigelse, investeringer og pensioner, 

 

E. der henviser til, at op til 40 % af handelsvolumenet stadig afvikles ved OTC-handel, og at 

markedsdeltagere bør tilskyndes til at foretage en større del af deres transaktioner i 

organiserede handelscentre, 

 

F. der henviser til, at formålet med at lade MiFID-direktivet omfatte fritagelser for krav om 

gennemsigtighed før handel samt oprettelse af MTF og dark pools var at lette et skift til 

mere regulerede og gennemsigtige handelscentre, 

 

G. der henviser til, at OTC-handler ifølge MiFID-direktivet kendetegnes ved, at de er ad hoc 

og uregelmæssige, foretages med engrosmodparter og er et led i en 

forretningsforbindelse, der selv er kendetegnet ved handler over normal markedsstørrelse, 

og hvor handlerne foretages uden for de systemer, som det pågældende selskab normalt 

benytter til sine forretninger som en systematisk internaliseringsordning, 

 

H. der henviser til, at MiFID-direktivet ganske vist åbner mulighed for fritagelser, der 

tillader uofficiel handel på organiserede markeder og etablering af MTF og SI, samt at 

OTC-handler ganske vist defineres som uregelmæssige og ad hoc, men at OTC-handler, 

der ikke er foretaget på SI-basis, fortsat udgør en stor del af aktiehandelen med 38 % af 

alle rapporterede handler i henhold til CESR/10-394, og at denne andel ikke er faldet 

siden gennemførelsen af MiFID-direktivet, hvorfor der bør sikres strengere og mere 

effektiv håndhævelse af MiFID-bestemmelser og -fritagelser, 

 

I. der henviser til, at markedsfragmentering inden for aktiehandel har haft uønsket 



indvirkning på likviditeten og markedseffektiviteten som følge af den forringede 

gennemsigtighed, der skyldes et øget antal dark pools og forbundne netværker, 

virkningerne af et øget antal handelscentre, både for børshandel og handel uden for 

børserne, og mere teknologidreven handel, og har bevirket, at den gennemsnitlige 

transaktionsstørrelse er faldet fra 22 266 EUR i 2006 til 9 923 EUR i 2009 for nogle 

brugere, 

 

J. der henviser til, at faldet i transaktionsstørrelse har ført til en mindskelse af 

markedsdeltageres kapacitet til omgående at udføre store ordrer på et bestemt marked, og 

at ønsket om at forebygge markedspåvirkning i forbindelse med store ordrer har 

tilskyndet til en voksende "dark pool"-handel; der henviser til, at der ved mindre end 10 

% af den samlede handel med andele af aktier fra EØS på organiserede markeder gøres 

brug af MiFID-direktivets bestemmelser om fritagelse for krav om gennemsigtighed før 

en handel ("pre-trade transparency waivers") (CESR/10-394), samt at denne fritagelse i 

MiFID-direktivet muliggør "dark-pool"-handel, hvilket er et mere gennemsigtigt og bedre 

reguleret alternativ til dark-pool-OTC-handel, men at manglen på tilstrækkelig regulering 

på området for OTC-handel, herunder mægleres forbundne netværker, giver 

konkurrencefordel til OTC-handelen og tilskynder til en øget "handel i det skjulte", 

hvilket undergraver markedsgennemsigtigheden generelt; der henviser til, at omtrent 

halvdelen af handlerne på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af kravene for 

gennemsigtighed før handel, men at halvdelen af OTC-transaktionerne er under 

markedsstørrelse og derfor ikke kræver beskyttelse imod markedsvirkninger, 

 

K. der henviser til, at der for at sikre lige vilkår bør foretages en indgående undersøgelse af 

forretningsmodellerne i forbindelse med mægleres forbundne netværker (BCN) med 

henblik på at sikre, at de dér, hvor de leverer tjenester, som betyder, at de i det væsentlige 

fungerer som regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter eller SI (Systematic 

Internalisers), reguleres tilsvarende, 

 

L. der henviser til, at der ikke har kunnet påvises konkurrencefordele i form af en mere 

konkurrencedygtig og innovativ handelsinfrastruktur, da de samlede 

transaktionsomkostninger ikke er mindsket og uoverskueligheden er øget, samtidig med 

at det er tydeligt, at kvaliteten og integriteten for alle deltagere på et mere fragmenteret 

marked ikke er sikret tilfredsstillende, 

 

M. der henviser til, at højfrekvenshandelen formodes at tilføre finansmarkederne likviditet, 

hvorfor det ville være nyttigt at fastslå, hvorvidt der er risici forbundet med elektroniske 

ordresystemer og det betragtelige handelsvolumen, som tilskrives HTF-strategier - anslået 

til 70 % i USA - især på baggrund af konklusionerne fra det amerikanske børstilsyn 

(Securities and Exchange Commission) vedrørende "lynkrakket" i USA den 6. maj 2010, 

da HFT-likviditetsudbydere trak sig ud af markedet, 

 

N. der henviser til, at HFT-strategier er et forholdsvis nyt fænomen i Europa og nu anslås at 

udgøre 35 % af det samlede markedsvolumen, 

 

O. der henviser til, at der bør etableres større gennemsigtighed via rapportering af 

handelsaktiviteter før og efter handel for alle investeringskategorier for at gøre det muligt 

tidligere at forudse og vurdere problemer, der er ved at udvikle sig, gøre 

prisdannelsesprocessen mere effektiv og skabe tillid mellem markedsaktører, 

 



P. der henviser til, at det fremgik af afgørelserne fra G20-mødet i Pittsburgh den 24. og 25. 

september 2009, at "alle standardiserede OTC-kontrakter skal handles på børser eller 

elektroniske handelsplatforme", 

 

Q. der henviser til, at forskellen i medlemsstaternes gennemførelse har ført til ufuldstændig 

anvendelse af MiFID-direktivets bestemmelser, 

 

MiFID-handelscentre 

 

1. erkender, at markedsinfrastrukturerne har været modstandsdygtige under hele krisen, men 

opfordrer Kommission til alligevel at styrke markedsinfrastukturer på tværs af alle 

handelscentre og clearingssystemer for at gøre dem i stand til at klare fremtidige risici 

gennem øget gennemsigtighed, bedre modstandskraft og myndighedstilsyn med samtlige 

aggregerede handelstransaktioner; 

 

2. glæder sig over Kommissionens forslag til forordning om OTC-derivater, centrale 

modparter og transaktionsregistre, som er en nødvendig forudsætning for øget 

gennemsigtighed og sikkerhed på markederne for finansielle instrumenter, og betragter 

det som et første skridt hen imod en overførsel af den store OTC-markedsandel til 

handelscentre, der er omfattet af MiFID-reglerne; 

 

3. mener ud fra princippet om ligebehandling, at MTF bør være underlagt det samme 

tilsynsniveau og derfor reguleres på tilsvarende måde som konkurrencen mellem MTF, og 

at RM bør forgå på lige vilkår, idet man bør være opmærksom på den vigtige betydning, 

MTF har for markedsadgangen; 

 

4. anmoder ESMA om at gennemføre en undersøgelse af funktionsmåden for den 

systematiske internaliseringsordning (SI) og forslag til forbedringer af den måde, hvorpå 

denne kategori reguleres for at sikre, at denne ordning bruges til gennemførelse af ordrer 

på bilateral basis med den finansielle modpart; 

 

5. kræver, at investeringsfirmaer, der yder porteføljeforvaltningstjenester og fungerer som 

porteføljemanagere, af de investeringsfirmaer, som de placerer deres ordrer hos, sikres 

den bedst mulige udførelse, også hvis porteføljemanageren i MiFID-direktivet 

kategoriseres som en egnet modpart; 

 

6. kræver, at ESMA undersøger, om den bedst mulige udførelse af enkelte ordrer skal 

reguleres bedre, hvad angår adgang til efterhandelsdata og med hensyn til 

udførelseskvalitet og markedsteknologi, såsom order routing og netværker af 

handelscentre; 

 

7. kræver, at bestemmelserne i MiFID-direktivet overholdes nøje for at sikre, at BCN, der 

udfører aktiviteter svarende til et RM, en MTF eller en SI, reguleres som disse, og kræver 

med henblik på at sikre lettere håndhævelse heraf, at alle BCN forpligtes til at forelægge 

alle nødvendige oplysninger for de ansvarlige myndigheder, herunder: 

 

- en beskrivelse af systemet, ejerskabsforholdene og kunderne 

 

- detaljer om adgang til systemet 

 



- ordrer, der afvikles gennem systemet 

 

- handelsmetoder og mæglernes spillerum for egen vurdering 

 

- ordninger for omgående rapportering efter handel; 

 

8. anmoder om en undersøgelse af OTC-handel med aktier og slår til lyd for forbedringer af 

den måde, hvorpå OTC-handel reguleres, med henblik på at sikre øget anvendelse af RM 

og MTF i forbindelse med gennemførelse af ordrer på multilateral basis og af SI i 

forbindelse med gennemførelse af ordrer på bilateral basis samt et væsentligt fald i OTC-

handelens andel af den samlede aktiehandel; 

 

9. anmoder om, at Kommissionen foretager en undersøgelse af konsekvenserne af, at der 

fastsættes en minimumsordrestørrelse for dark pool-transaktioner, og hvorvidt denne ved 

streng overholdelse ville kunne sikre opretholdelse af en passende handelsstrøm gennem 

"gennemsigtige" handelscentre til gavn for prisdannelsen; 

 

Fritagelse fra krav om gennemsigtighed inden handel 

 

10. opfordrer Kommissionen til at foretage en revision af MiFID-direktivets fritagelse fra 

krav om gennemsigtighed før handel for at: 

 

- overveje, hvorvidt der bør indføres en passende minimumstærskel for referencepris-

fritagelsen for at tilskynde til brugen af "gennemsigtige" handelscentre 

 

- overveje, om referencepris-fritagelsen skal udvides til at omfatte handler, der falder 

inden for den nuværende spredning på referencemarkedet 

 

- indføre et maksimalt transaktionsvolumen for anvendelse af fritagelser for 

gennemsigtighed før handel for at sikre effektiv prisdannelse 

 

- give ESMA mulighed for at tilpasse og begrænse fritagelser før handel efter behov 

under hensyntagen til den uofficielle handels betydning for markedernes 

effektivitet; 

 

11. opfordrer til, at fritagelserne fra kravene om gennemsigtighed før en handel anvendes 

ensartet i alle medlemsstater for at begrænse gennemførelsesforskelle, der kan føre til 

usikkerhed, reguleringsarbitrage og uensartede vilkår; mener, at tekniske standarder 

fastlagt af ESMA kan være en passende måde til at opnå dette i overensstemmelse med 

princippet om et enkelt regelsæt for finansielle tjenester; 

 

Konsolideret handelsinformation 

 

12. glæder sig over de seneste tilkendegivelser fra nogle markedsdeltagere om, at de vil 

adskille deres før- og efterhandelsdata, og opfordrer til en yderligere indsats for at få 

indført fælles datastandarder og gjort data lettere tilgængelige; 

 

13. opfordrer Kommissionen til at oprette en arbejdsgruppe, der skal overvinde de 

vanskeligheder, som forhindrer en konsolidering af markedsdata i Europa og navnlig af 

den ringe kvalitet af data for samtlige transaktioner; 



 

14. opfordrer ESMA til at udarbejde fælles rapporteringsstandarder og -formater for 

rapportering af alle data efter handel både fra organiserede handelscentre og OTC for at 

lette datakonsolideringen; 

 

15. opfordrer til, at alle rapporterende handelscentre forpligtes til at adskille efterhandelsdata 

fra førhandelsdata, så oplysningerne kan stilles til rådighed for alle markedsdeltagere til 

kommercielt rimelige og sammenlignelige priser; opfordrer endvidere Kommissionen til 

at overveje at indføre godkendte offentliggørelsesordninger for at indføre 

kvalitetsstandarder for offentliggørelse af handler og indskrænke antallet af 

handelscentre, som handler kan rapporteres til, samt mindske anvendelsen af 

internetsider, som er en hindring for konsolideringen; 

 

16. opfordrer til en indskrænkning af tidsfristen for udsat offentliggørelse, så transaktioner 

rapporteres til tilsynsmyndighederne senest 24 timer efter, at de har fundet sted; mener, at 

forsinkelser på mere end ét minut for offentliggørelse af transaktioner under normale 

omstændigheder bør anses for at være uacceptable; 

 

17. mener, at det er afgørende at analysere opdelingen af og forretningsmodellerne for OTC-

handler, og opfordrer derfor til indførelse af en særlig markering af gennemsigtighed før 

og efter handler ved OTC-handler med henblik på en mere indgående forståelse af disse 

OTC-handlers karakteristika og vurdering af, hvilke typer af transaktioner, der lovligt kan 

gennemføres via OTC som følge af deres særlige karakteristika; 

 

Mikrostrukturelle spørgsmål 
 

18. insisterer på, at alle handelsplatformer efter lynkrakket ("flash-crash") skal være i stand til 

at bevise over for de nationale tilsynsmyndigheder, at deres tekniske installationer og 

deres overvågningssystemer er i stand til at modstå den form for ordreannullering, som 

man oplevede den 6. maj 2010, for at sikre, at de også under ekstreme omstændigheder 

uden problemer vil kunne håndtere aktiviteter forbundet med højfrekvenshandel (HFT) og 

algoritmisk handel, og bevise, at de er i stand til at genskabe deres ordrebøger ved dagens 

afslutning, så tilfælde af usædvanlig markedsaktivitet kan udpeges og ethvert tilfælde af 

mistanke om markedsmisbrug identificeres; 

 

19. opfordrer ESMA til at foretage en undersøgelse af omkostninger og fordele ved 

algoritmisk handel og højfrekvenshandel på markedet og dens virkninger for andre 

markedsbrugere, især institutionelle investorer, for at afgøre, hvorvidt den betragtelige 

markedsstrøm, der automatisk genereres, giver reel likviditet til markedet, og hvilken 

indvirkning dette har på den samlede prisdannelse, samt af det mulige misbrug ved 

manipulation af markedet, som fører til ulige vilkår mellem markedsdeltagerne, og af dets 

indvirkning på den samlede markedsstabilitet; 

 

20. kræver, at praksis med "layering" eller "quote stuffing" udtrykkeligt defineres som 

markedsmisbrug; 

 

21. Kræver, at der foretages en undersøgelse af, hvorvidt virksomheder, der driver 

højfrekvenshandel, skal reguleres for at sikre, at de råder over robuste systemer og 

kontroller, med løbende regulatoriske revisioner af de algoritmer, de benytter, deres 

kapacitet til at foretage overvågning og forespørgsel i løbet af dagen med hensyn til 



udestående positioner og gearing i real tid samt deres evne til at bevise, at de har etableret 

effektive forvaltningsprocedurer til at håndtere ekstraordinære hændelser; 

 

22. kræver en undersøgelse af udfordringerne ved højfrekvenshandel med hensyn til 

markedsovervågning; erkender tilsynsmyndighedernes behov for passende muligheder for 

at identificere og overvåge mulig skadelig adfærd; kræver med tanke på dette, at alle 

ordrer, som modtages af regulerede markeder og MTF, såvel som de handler, der 

gennemføres på disse platforme, rapporteres til de kompetente myndigheder; 

 

23. opfordrer til, at alle handelscentre, der tillader samplacering af servere, enten direkte eller 

gennem eksterne dataleverandører, sikrer bevarelse af lige adgang for alle samplacerede 

kunder, om muligt under de samme betingelser, hvad angår infrastrukturlatens, således at 

man følger MiFID-direktivets praksis med ikke-diskrimination; 

 

24. opfordrer tilsynsmyndighederne til at overvåge og regulere leveringen af sponsoreret 

adgang og Kommissionen til at overveje yderligere foranstaltninger, herunder: 

 

- et udtrykkeligt forbud mod ufiltreret sponsoreret adgang for virksomheder, uanset 

om de tilhører den samme virksomhedsgruppe som sponsoren 

 

- krav om, at mæglere/handlere og investeringsfirmaer etablerer, dokumenterer og 

opretholder et system med risikostyringskontrol før og efter handel samt 

overvågningsprocedurer for at administrere de finansielle, regulatoriske og andre 

risici i forbindelse med deres markedsadgang; 

 

25. opfordrer til trods for den nødvendige anvendelse af kontrolforanstaltninger ESMA til 

yderligere at undersøge, hvorvidt sponsoreret adgang overskrider grænsen for ikke-

diskriminerende adgang; 

 

26. opfordrer Kommissionen til at godkende de principper, som er udviklet af IOSCO's 

tekniske komité for direkte elektronisk adgang, herunder sponsoreret adgang, og som vil 

indeholde kriterierne for udvælgelse af de kunder, der kan indrømmes sponsoreret 

adgang, og kontraktforbindelserne mellem platformen, medlemmet og kunden samt en 

beskrivelse af deres respektive ansvar, hvad angår brugen af passende kontroller og filtre; 

 

27. er under henvisning til princippet om, at alle investorer bør behandles ens, af den 

opfattelse, at praksis med lynordrer udtrykkeligt bør forbydes; 

 

28. opfordrer ESMA til at undersøge gebyrstrukturerne for at sikre, at udførelsesgebyrer, 

andre biomkostninger ved udførelsen og andre incitamenter i forbindelse hermed er 

gennemsigtige, ikke-diskriminerende og forenelige med en pålidelig prisdannelse og 

udformes og gennemføres på en sådan måde, at de ikke tilskynder til handel i ureelt 

øjemed, samt at fastslå, hvorvidt de brugere, som afgiver ordrer, uanset om ordrerne 

gennemføres eller ej, bør betale et minimumsgebyr, idet disse ordrer skal forvaltes af 

markedsinfrastrukturen; 

 

29. slår til lyd for, at ESMA foretager en undersøgelse af "maker/taker"-gebyrmodellen for at 

fastslå, hvorvidt også modtagere af den mere fordelagtige "maker"-gebyrstruktur bør være 

underlagt de formelle "market maker"-forpligtelser og tilsyn i forbindelse hermed; 

 



30. opfordrer til, at ESMA fører tilsyn og ved hjælp af gennemførelsesbestemmelser 

fastsætter solide volatilitetsafbrydelser og lukningssystemer ("circuit breakers"), der kan 

sættes i funktion samtidigt i alle EU's handelscentre med henblik på at forhindre et 

lynkrak af den type, som ramte USA; 

 

Anvendelsesområde 

 

31. kræver, at ingen ureguleret markedsdeltager skal kunne få direkte eller ufiltreret 

sponsoreret adgang til formelle handelscentre, og at betydelige markedsdeltagere, der 

handler for egen regning, skal have pligt til at lade sig registrere hos myndighederne og 

indvillige i, at deres handelsaktiviteter underkastes et passende niveau af tilsyn og kontrol 

af hensyn til stabiliteten; 

 

32. kræver, at egenhandelstransaktioner gennemført via algoritmiske handelsstrategier af 

uregulerede enheder udelukkende skal gennemføres via en reguleret finansiel modpart; 

 

33. kræver, at anvendelsesområdet for MiFID-direktivets regler for gennemsigtighed udvides 

til alle "egenkapitallignende" instrumenter, herunder aktiecertifikater (DR), børsnoterede 

fonde (ETF), børshandlede råvarer (EDC) og certifikater; 

 

34. opfordrer Kommissionen og ESMA til at overveje at indføre et gennemsigtighedskrav, 

såvel før som efter handel, for alle ikke-aktierelaterede finansielle instrumenter - herunder 

stats- og selskabsobligationsmarkeder - der skal anvendes på en måde, som differentierer 

mellem aktivklasser, hvor dette er passende, og samtidig kombineres med 

foranstaltninger, der skaber yderligere standardisering af OTC-derivatprodukter, for at 

gøre det muligt at sikre mere gennemsigtighed; 

 

35. mener i betragtning af de problemer, som der er konstateret med hensyn til datakvalitet og 

konsolidering af efterhandelsdata for europæiske aktier, at Kommissionen bør sikre, at 

efterhandelsdata for ikke-aktierelaterede produkter forelægges i en form, som let kan 

konsolideres; 

 

36. støtter Kommissionens planer om at anvende et større spektrum af MiFID-direktivets 

bestemmelser på derivatinstrumenter, eftersom handel med sådanne produkter i stigende 

grad overgår til organiserede handelscentre og er genstand for voksende standardisering 

og krav om central clearing; 

 

37. opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag for at sikre, at alle OTC-

derivatkontrakter, som kan standardiseres, handles på børser eller elektroniske 

handelsplatforme, hvor dette er passende, for at sikre, at prisen på disse kontrakter dannes 

på en gennemsigtig, rimelig og effektiv måde, som er fri for interessekonflikter; 

 

38. kræver en revision af IOSCO-standarderne for clearingorganisationer, 

værdipapirafviklingssystemer og systemrelevante betalingssystemer med henblik på 

yderligere at øge markedsgennemsigtigheden; 

 

39. mener, at det er nødvendigt for tilsynsmyndigheder på tværs af de forskellige markeder 

for fysiske og finansielle produkter at have adgang til samme data for at identificere 

tendenser og tværgående forbindelser, og opfordrer Kommissionen til at koordinere 

indsatsen både inden for EU og på verdensplan; 



 

 

o 
o     o 

 

 

40. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Den 

Europæiske Centralbank. 

 


