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BEKNOPTE MOTIVERING

Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten (Markets in Financial 
Instruments Directive – MiFID), die sinds november 2007 van kracht is, is een belangrijke 
pijler van de EU-regelgeving betreffende de financiële markten en de rapporteur onderkent de 
noodzaak van herziening van de bestaande MiFID (hierna MiFID II genoemd) teneinde de 
zwakke punten ervan te corrigeren.

Er hebben zich recentelijk twee ontwikkelingen voorgedaan die deze noodzaak van het 
aanbrengen van verbeteringen nog eens hebben onderstreept: ten eerste hebben de financiële 
markten zich significant ontwikkeld, waarbij bijvoorbeeld nieuwe producten zijn ontstaan. 
Ten tweede hebben de financiële crisis van 2008 en de nasleep daarvan de zwakke punten van 
de werking en de gebrekkige transparantie van deze markten blootgelegd, alsook het feit dat 
de MiFID daaraan in onvoldoende mate iets heeft kunnen doen. De Commissie heeft hieruit 
de noodzakelijke lessen getrokken en stelt nu een herziening van de MiFID voor. De 
belangrijkste doelstellingen van deze herziening zijn: 

- vergroting van de transparantie van en meer toezicht op minder gereguleerde markten, 
- reducering van de risico's van marktverstoring en van systeemrisico's, 
- verbetering van de beleggersbescherming, alsook herstel van het vertrouwen, 
- vergroting van de efficiëntie van de financiële markten, in combinatie met reducering van 

onnodige kosten voor deelnemers, en
- vergroting van de transparantie van en verbetering van de regelgeving betreffende de 

financiële markten. 

De voorgestelde nieuwe wetgeving bestaat uit twee verschillende wetgevingshandelingen, een 
richtlijn (MiFID) en een verordening betreffende markten voor financiële instrumenten 
(hierna MiFIR genoemd), die samen moeten worden behandeld. Het voornaamste doel van de 
voorgestelde verordening is het vaststellen van uniforme, in alle lidstaten geldende vereisten 
voor het openbaar maken van transactiegegevens aan het publiek, het melden van transacties, 
de handel in derivaten op georganiseerde markten, niet-discriminerende toegang tot clearing 
en handel in benchmarks, alsook voor productinterventiebevoegdheden van bevoegde 
autoriteiten. 

In de optiek van de rapporteur moet het advies van de Commissie industrie, onderzoek en 
energie vooral gaan over de gevolgen van de ontwerpverordening voor de sector niet-
financiële ondernemingen, zoals grondstoffenbedrijven. Hij stelt zich serieus de vraag of de 
vereisten in de ontwerpverordening evenredig zijn voor niet-financiële ondernemingen. In het 
algemeen is de rapporteur van mening dat niet-financiële ondernemingen, zoals 
grondstoffenbedrijven, gezien hun aard niet als traditionele financiële instellingen, zoals 
banken, moeten worden behandeld. De handelsactiviteiten van niet-financiële ondernemingen 
vormen geen systeemrisico en maken een essentieel onderdeel uit van de activiteiten van dit 
soort ondernemingen. 

In de verdere behandeling zou de rapporteur zich dan ook graag meer specifiek richten op -
en, indien van toepassing, tijdens een later stadium amendementen indienen met betrekking 
tot - de impact van de MiFIR op niet-financiële ondernemingen. De markt voor 
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energieproducten die voor de groothandel zijn bestemd, valt bijvoorbeeld reeds onder de 
regels van Verordening 2011/1227/EG (REMIT) betreffende de integriteit en transparantie 
van de groothandelsmarkt, en derhalve zou kunnen worden gesteld dat de verplichting tot 
handel zoals bedoeld in artikel 24 niet van toepassing zou moeten zijn op voor de groothandel 
bestemde energieproducten, die passend worden gemonitord door de in REMIT bedoelde 
bevoegde, met het prudentieel toezicht belaste autoriteiten.


