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KORT BEGRUNDELSE

Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID, 2004/39/EF), som har været i 
kraft siden november 2007, er en af EU's hjørnesten med hensyn til finansiel regulering, og 
ordføreren anerkender behovet for en revision af det eksisterende MiFID (i det følgende 
benævnt MiFID II) for at afhjælpe direktivets svagheder.

Siden da er der imidlertid sket to ting, som har sat fokus på behovet for forbedringer: for det 
første har de finansielle markeder gennemgået en rivende udvikling med f.eks. fremkomsten 
af nye produkter; for det andet har finanskrisen i 2008 og dens eftervirkninger afsløret 
svagheder i forbindelse med de pågældende markeders funktion og gennemsigtighed, samt 
MiFID-direktivets mangler med hensyn til løsningen af disse problemer. For at drage den 
nødvendige lære heraf har Kommissionen fremsat et forslag om en revision af MiFID. 
Hovedformålet med revisionen er: 

- at øge gennemsigtigheden på og opsynet med mindre regulerede markeder, 
- at reducere risikoen for uro på markederne og systemiske risici, 
- at skabe bedre beskyttelse for investorer og genskabe tilliden, 
- at øge de finansielle markeders effektivitet og samtidig reducere unødvendige 

omkostninger for markedsdeltagerne, og
- at forbedre såvel gennemsigtigheden som reguleringen af finansmarkederne.  

Forslaget til den nye lovgivning består af to forskellige retlige instrumenter, nemlig et direktiv 
(MiFID) og en forordning om markeder for finansielle instrumenter (i det følgende benævnt 
MiFIR), hvorfor de bør behandles under ét.  Hovedformålet med forslaget til forordning er at 
fastlægge ensartede krav i alle medlemsstater med hensyn til offentliggørelse af handelstal til 
offentligheden, rapportering af transaktionsoplysninger, handel med derivater på organiserede 
markedspladser, ikke-diskriminerende adgang til clearingfaciliteter og handel med 
benchmarks, samt kompetente myndigheders beføjelser vedrørende produktintervention. 

Ifølge ordføreren kunne udtalelsen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
hovedsageligt fokusere på indvirkningerne af forordningsforslaget på sektoren for ikke-
finansielle virksomheder som f.eks. råvareindustrier. Han stiller spørgsmålstegn ved, om 
kravene i forordningsforslaget er rimelige for ikke-finansielle virksomheder. Ordføreren 
mener generelt, at ikke-finansielle virksomheder, såsom råvareindustrier, er af en sådan art, at 
de ikke bør behandles som traditionelle finansieringsinstitutter som f.eks. banker. Ikke-
finansielle virksomheders handelsaktiviteter frembyder ikke nogen systemiske risici og indgår 
som en væsentlig del af selskabernes virksomhed. 

Derfor ønsker ordføreren fremover at fokusere mere - og, om nødvendigt, fremsætte behørige 
ændringsforslag på et senere tidspunkt - på indvirkningen af MiFIR-forordningen på ikke-
finansielle virksomheder. For eksempel er markedet for engrosenergiprodukter allerede 
genstand for regulering i medfør af forordning (EU) nr. 1227/2011 (REMIT) om integritet og 
gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, og man kunne derfor fremføre, at 
handelsforpligtelserne i artikel 24 ikke burde finde anvendelse på engrosenergiprodukter, som 
er underlagt et passende tilsyn fra de kompetente tilsynsførende myndigheder som defineret i 
REMIT-forordningen. 
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