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KORT BEGRUNDELSE

Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID, 2004/39/EF), som trådte i kraft i 
november 2007, er en af hjørnestenene i EU's tilsyn med finansverdenen, og ordføreren 
anerkender behovet for en revision af den nuværende MiFID (herefter benævnt MiFID II) 
med henblik på at korrigere dens svagheder og tilvejebringe både en forbedret 
gennemsigtighed og regulering af de finansielle markeder. 

Undtagelser fra MiFID-direktivet

Ordføreren mener, at flere undtagelser fra anvendelsesområdet i MiFID II-forslaget er 
vildledende eller ikke klare nok, og har stillet ændringsforslag for at præcisere dem. 

Ordføreren mener generelt, at ikke-finansielle virksomheder såsom råvareindustrier på grund 
af deres karakter ikke fuldt ud bør dækkes af MiFID. Denne fremgangsmåde er også helt i 
tråd med Kommissionens hensigt, som forklaret i betragtning 88, at det bør sikres, at ikke-
finansielle virksomheders aktiviteter, der for eksempel omfatter sikring af 
produktionsrelaterede og andre risici på accessorisk grundlag, fortsat skal være fritaget. Disse 
handelsaktiviteter foretaget af ikke-finansielle virksomheder udgør ikke en systemisk risiko, 
og er et væsentligt element i selskabernes virksomhed. 

Andre præciseringer refererer primært til kriterierne for, om en aktivitet er accessorisk i 
forhold til hovederhvervet. De vigtigste principper for denne definition bør ikke overlades til 
delegerede retsakter, og denne definition bør omfatte det faktum, at en aktivitet kun kan være 
underordnet, når det er et middel til risikostyring for hovederhvervet, og når størrelsen af 
aktiviteten er betydeligt mindre end hovederhvervet.

Hvis ikke-finansielle virksomheder under MiFID betragtes som finansielle virksomheder, skal 
de opfylde dyre forpligtelser i henhold til flere finansielle bestemmelser. For eksempel bliver 
de genstand for clearingforpligtelse for alle deres standardiserede OTC-derivattransaktioner 
som defineret i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, eller kan blive forpligtet til 
at opretholde en kapitalbuffer i henhold til kapitalkravsdirektivet efter 2014. 

Både forordningen om europæisk markedsinfrastruktur og kapitalkravsdirektivet ville således 
forpligte virksomhederne til at holde mere kapital i reserve til deres nødvendige 
handelsaktiviteter, og derved hæmme virksomhedernes evne til at investere. Risikostyring 
bliver endvidere meget dyrere, og nogle virksomheder, navnlig SMV'er, ville derfor afstå fra 
risikostyring eller i det mindste gøre det i mindre omfang. 

De fleste SMV'er har ikke råd til selv at deltage direkte i handlede markeder for at styre 
risiciene forbundet med deres hovederhverv, og har derfor oprettet fælles foretagender for at 
skabe en kritisk masse, der kan få adgang til handlede markeder med det formål at styre risici 
i deres hovederhverv. Der skal også tages stilling til disse virksomhedsstrukturer, for at sikre 
passende undtagelser for ikke-finansielle SMV'er og deres fælles foretagender.
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Klassificering af finansielle instrumenter

Fysisk afviklede terminsprodukter i MiFID-II-forslaget er klassificeret som finansielle 
instrumenter. Men disse terminsprodukter er afgørende for risikostyring af kommercielle 
virksomheder og er fundamentalt forskellige fra spekulative finansielle instrumenter - de 
indebærer ikke nogen økonomisk (kontant) afregning og den underliggende fysiske vare vil 
rent faktisk blive leveret til tiden. Fysisk afviklede terminsprodukter udgør derfor ingen risiko 
for de finansielle markeder. Konsekvenserne af, at fysiske terminsprodukter betragtes som 
finansielle instrumenter, omfatter flere følger i forbindelse med MiFID, forordningen om 
europæisk markedsinfrastruktur og markedsmisbrugsforordningen. 

Det nuværende MiFID II-forslag reducerer virksomhedernes muligheder for at drage fordel af 
undtagelsen vedrørende accessorisk aktivitet (artikel 2, stk. 1, litra i), eftersom hovedparten af 
deres handel er i fysiske terminskontrakter. Fysisk afviklede terminsprodukter kunne 
endvidere således underlægges positionslofterne fastsat i artikel 59. Klassificeringen af fysisk 
afviklede terminsprodukter som finansielle instrumenter under forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur, ville øge sandsynligheden for, at ikke-finansielle virksomheder kunne 
besidde positioner ud over den såkaldte clearingsgrænseværdi, hvilket ville gøre dem til 
genstand for clearingforpligtelse. Desuden vil fysisk afviklede terminsprodukter blive 
omfattet af markedsmisbrugsforordningen. 

Til sammenligning bruger det pågældende lovforslag i USA (dvs. Dodd-Frank-loven), en 
anden definition af finansielle instrumenter, der også specifikt udelukker fysisk afviklede 
derivater. Desuden er fysisk afviklede terminsprodukter i energisektoren allerede omfattet af 
forordningen om integritet og gennemsigtighed på energimarkedet. 

Ordføreren foreslår derfor udtrykkeligt at udelukke produkter, der kan afvikles fysisk, der er 
indgået i erhvervsmæssigt øjemed og ikke udviser andre afledte finansielle instrumenters 
karakteristika.

Positionslofter

Begrænsning af virksomheders positioner på derivatmarkedet vil begrænse deres evne til 
effektivt at håndtere risici eller få adgang til markederne for kvoter for drivhusgasemissioner, 
hvilket i sidste ende vil øge omkostningerne og det samlede risikoniveau i denne sektor. Det 
kan desuden tvinge dem til at søge afdækningsmuligheder i andre, mindre likvide og mere 
risikofyldte markeder, hvilket vil øge omkostningerne ved risikostyring, og i sidste ende øge 
de priser, som forbrugerne må betale. Ordføreren foretrækker derfor den indstilling til 
positionsforvaltning, der omhandles i MiFIR artikel 35, stk. 1, fordi dette er mere fleksibelt og 
bedre tilpasset markedets særlige kendetegn.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) For et velfungerende indre marked 
for elektricitet og naturgas, og for 
udførelsen af
transmissionssystemoperatørernes (TSO) 
opgaver i henhold til direktiv 2009/72/EF, 
direktiv 2009/73/EF, forordning (EF) nr. 
714 / 2009 forordning (EF) nr. 715/2009, 
eller i henhold til netregler eller 
retningslinjer vedtaget i medfør af disse 
forordninger, er det nødvendigt, at 
transmissionssystemoperatører og deres 
tjenesteudbydere er undtaget i forbindelse 
med udstedelse af 
transmissionsrettigheder, i form af enten 
fysiske transmissionsrettigheder eller 
finansielle transmissionsrettigheder, og 
når de leverer en platform for sekundær 
handel. Det er for at muliggøre en effektiv 
handel med transmissionsrettigheder 
desuden nødvendigt at undtage enhver 
person, når denne køber eller sælger disse 
transmissionsrettigheder. 

Or. en

Begrundelse

Kvalifikationen af fysiske transmissionsrettigheder og finansielle transmissionsrettigheder 
som finansielle instrumenter kan meget vel resultere i, at markedsaktører afstår fra handel 
med transmissionsrettigheder, eftersom de kan finde, at kravene i MiFID er for besværlige. 
Dog er handel med fysiske transmissionsrettigheder og finansielle transmissionsrettigheder, 
på grund af deres risikodækningsfunktioner, et vigtigt bidrag til et velfungerende indre 
marked for energi, og bør derfor undtages fra MiFID.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) I betragtning af den erklæring, 
finansministrene og centralbankcheferne 
fra G20-landene fremsatte den 15. april 
2011 med hensyn til at sikre, at deltagere 
på råvarederivatmarkeder er omfattet af 
passende regulering og tilsyn, bør 
undtagelserne i direktiv 2004/39/EF for 
forskellige deltagere, som er aktive på 
råvarederivatmarkederne, ændres for at 
sikre, at aktiviteter, som udføres af 
selskaber, der ikke tilhører en finansiel 
koncern, og som indebærer afdækning af 
produktionsrelaterede og andre risici samt 
ydelse af investeringsservice i forbindelse 
med råvarederivater eller eksotiske 
derivater som en accessorisk tjenesteydelse 
til kunder i hovederhvervet, fortsat er 
undtaget, men at selskaber, der har 
specialiseret sig i handel med råvarer og 
råvarederivater, medtages under direktivets 
anvendelsesområde.

(88) I betragtning af den erklæring, 
finansministrene og centralbankcheferne 
fra G20-landene fremsatte den 15. april 
2011 med hensyn til at sikre, at deltagere 
på råvarederivatmarkeder er omfattet af 
passende regulering og tilsyn, bør 
undtagelserne i direktiv 2004/39/EF for 
forskellige deltagere, som er aktive på 
råvarederivatmarkederne, ændres for at 
sikre, at aktiviteter, som udføres af 
selskaber, der ikke tilhører en finansiel 
koncern, og som indebærer afdækning af 
produktionsrelaterede og andre risici samt 
ydelse af investeringsservice i forbindelse 
med råvarederivater eller eksotiske 
derivater som en accessorisk tjenesteydelse 
til kunder i hovederhvervet, fortsat er 
undtaget. Det skal erindres, at
virksomheder, hvis hovedaktivitet er 
produktion og / eller levering af en 
råvare, og som handler for egen regning 
med råvarederivater som accessorisk 
virksomhed, allerede er omfattet af 
skræddersyede lovpligtige tilsyn og 
lovgivningsmæssige 
rapporteringsforpligtelser specifikt for 
spottransaktioner og fysiske 
terminstransaktioner i medfør af 
forordning 2011/1227/EC, og er underlagt 
forskriftsmæssig indberetningspligt i 
forbindelse med standardiserede 
derivattransaktioner og myndighedstilsyn 
i henhold til forordning [] om europæisk 
markedsinfrastruktur. Selskaber, der har 
specialiseret sig i handel med råvarer og 
råvarederivater, bør dog medtages under 
direktivets anvendelsesområde.

Or. en
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Begrundelse

Kommercielle virksomheder, der allerede er omfattet af forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur og sektor-specifik regulering (dvs. REMIT-forordningen, 
2011/1227/EF) skal fortsat være undtaget fra MiFID, forudsat at dette er en accessorisk 
aktivitet til deres hovederhverv. REMIT-forordningen omfatter effektive og hensigtsmæssige 
rammer for markedstilsyn og rapporteringsforpligtelser vedrørende transaktioner, der 
udtrykkeligt omfatter transaktioner, der falder uden for MiFID's anvendelsesområde. Ud over 
dette, vil forordningen om europæisk markedsinfrastruktur også fastlægge rammerne, gennem 
hvilke indberetning af transaktioner og central clearing eller andre risikostyringsforpligtelser 
udføres. 

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne undtagelse gælder ikke for
personer, der er undtaget i medfør af litra 
i), som handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
eller deltagere på et reguleret marked eller i 
en MHF, herunder som prisstillere i 
forbindelse med råvarederivater, 
emissionskvoter eller derivater heraf.

Denne undtagelse forhindrer ikke 
personer, som handler for egen regning 
med finansielle instrumenter som 
medlemmer eller deltagere på et reguleret 
marked eller i en MHF, herunder som 
prisstillere i forbindelse med 
råvarederivater, emissionskvoter eller 
derivater heraf, i at være undtaget i 
henhold til en anden gældende undtagelse 
i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

En afklaring er nødvendig for at sikre, at denne undtagelse ikke forhindrer personer, der er 
fritaget i henhold til artikel 2, stk. 1, litra i, fra at blive undtaget i henhold til en anden 
gældende bestemmelse i artikel 2.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- handle for egen regning med finansielle 
instrumenter ved at udføre ordrer fra 
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deres ejere og deres datterselskaber i 
tilfælde af fælles ledede virksomheder;

Or. en

Begrundelse

De undtagelser, der er beskrevet i Kommissionens forslag, tager ikke behørigt hensyn til 
karakteristiske virksomhedsstrukturer, navnlig hvad angår SMV'er. Dette ændringsforslag 
har til formål at undgå forskelsbehandling af SMV'er, som ikke har råd til selv at deltage 
direkte i handlede markederne for at styre risiciene forbundet med deres hovederhverv, og 
derfor har oprettet fælles foretagender for at skabe en kritisk masse, der kan få adgang til 
handlede markeder med det formål at styre risici i deres hovederhverv. Hænger sammen med 
ændringsforslag 5.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dog under forudsætning af, at dette i alle
tilfælde er en accessorisk aktivitet til deres 
hovederhverv på koncernniveau, og 
såfremt dette hovederhverv ikke er ydelse 
af investeringsservice i henhold til dette 
direktiv eller bankydelser i henhold til 
direktiv 2006/48/EF

dog under forudsætning af, at dette i alle
tilfælde er en accessorisk aktivitet til deres 
hovederhverv på koncernniveau, eller til 
ejernes og deres datterselskabers 
hovederhverv, hvor tjenesterne ydes af 
fælles ejede selskaber, og såfremt dette 
hovederhverv ikke er ydelse af 
investeringsservice i henhold til dette 
direktiv eller bankydelser i henhold til 
direktiv 2006/48/EF

Or. en

Begrundelse

De undtagelser, der er beskrevet i Kommissionens forslag, tager ikke behørigt hensyn til 
karakteristiske virksomhedsstrukturer, navnlig hvad angår SMV'er. Dette ændringsforslag 
har til formål at undgå forskelsbehandling af SMV'er, som ikke har råd til selv at deltage 
direkte i handlede markederne for at styre risiciene forbundet med deres hovederhverv, og 
derfor har oprettet fælles foretagender for at skabe en kritisk masse, der kan få adgang til 
handlede markeder med det formål at styre risici i deres hovederhverv. Hænger sammen med 
ændringsforslag 4.
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) selskaber, hvis investeringsservice 
og/eller aktiviteter udelukkende består i at 
handle for egen regning på finansielle 
futures-, options- eller andre derivat- og 
spotmarkeder med det ene formål at
afdække deres positioner på 
derivatmarkeder, eller som handler på 
vegne af eller stiller priser til andre 
medlemmer af samme marked, og som 
garanteres af dette markeds 
clearingmedlemmer, idet ansvaret for 
opfyldelse af de kontrakter, som indgås af 
sådanne personer, påhviler det samme 
markeds clearingmedlemmer

k) selskaber,

(i) hvis investeringsservice og/eller 
aktiviteter udelukkende består i at handle 
for egen regning på finansielle futures-, 
options- eller andre derivat- og 
spotmarkeder med det ene formål at 
afdække deres positioner på 
derivatmarkeder, eller
(ii) som handler på vegne af eller stiller 
priser til andre medlemmer af samme 
marked, og som garanteres af dette 
markeds clearingmedlemmer, idet 
ansvaret for opfyldelse af de kontrakter, 
som indgås af sådanne personer, påhviler 
det samme markeds clearingmedlemmer

Or. en

Begrundelse

Teksten bør opdeles i to forskellige egenskaber, så det er helt tydeligt, at virksomhederne kan 
bruge fritagelse i henhold til punkt (k) (i) eller punkt (k) (ii).



PE486.104v01-00 10/13 PA\897336DA.doc

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) transmissionssystemoperatører som 
defineret i artikel 2, stk. 4, i direktiv 
2009/72/EF eller artikel 2, stk. 4, i direktiv 
2009/73/EF, når de varetager deres
opgaver i henhold til disse direktiver eller 
forordning (EF) nr. 714/2009 eller (EF) nr. 
715/2009 eller i henhold til netregler eller 
retningslinjer vedtaget i medfør af disse 
forordninger.

n) transmissions- og 
distributionssystemoperatører, som 
defineret i artikel 2, stk. 4 og 6, i direktiv 
2009/72/EF eller artikel 2, stk. 4 og 6, i 
direktiv 2009/73/EF, samt lager- og LNG-
systemoperatører som defineret i artikel 2, 
stk. 10 og 12 henholdsvis direktiv 
2009/73/EF, og personer, der handler som 
deres tjenesteudbydere, når de varetager
systemoperatørernes opgaver i henhold til 
disse direktiver eller forordning (EF) nr. 
714/2009 eller (EF) nr. 715/2009 eller i 
henhold til netregler eller retningslinjer 
vedtaget i medfør af disse forordninger, 
såsom udstedelse af 
transmissionsrettigheder eller andre 
kapacitetsrettigheder, og tilvejebringelse 
af en platform for sekundær handel, og 
andre personer, når de køber og / eller 
sælger sådanne transmissionsrettigheder 
eller andre kapacitetsrettigheder; denne 
fritagelse gælder kun med hensyn til de 
førnævnte aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Transmissionssystemoperatører, distributionssystemoperatører og lageroperatører spiller en 
central rolle i at gøre det indre marked for energi velfungerende, garantere 
forsyningssikkerheden og giver adgang til transport, distribution eller lagerkapacitet på en 
konkurrencedygtig og fair måde. Derfor bør fritagelsesordningen udvides til fuldt ud at dække 
sådanne infrastrukturoperatørers aktiviteter. 
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med kriterierne til 
bestemmelse af, om en aktivitet er 
accessorisk i forhold til hovederhvervet, 
tages mindst følgende i betragtning:

I forbindelse med kriterierne til 
bestemmelse af, om en aktivitet er 
accessorisk i forhold til hovederhvervet, 
tages mindst følgende i betragtning:

i hvilket omfang aktiviteten kan måles 
objektivt til at reducere risici, som er 
direkte knyttet til den forretningsmæssige 
aktivitet eller likviditetsfinansieringen

(a) i hvilket omfang aktiviteten kan måles 
objektivt til at reducere risici, som er 
direkte knyttet til den forretningsmæssige 
aktivitet eller likviditetsfinansieringen

den kapital, der er investeret i aktiviteten. (b) den kapital, der er investeret i 
aktiviteten, eller den risiko, der stammer 
fra aktiviteten, begge dele som en andel af 
koncernens aktiviteter 
(c) aktiviteten vedrører forvaltningen af 
råvarerisici eller anden risiko, der følger 
koncernens kommercielle virksomhed.

Or. en

Begrundelse

Det er for at anvende de nævnte principper i betragtning 88 nødvendigt at give en klar 
undtagelse for ikke-finansielle virksomheders aktiviteter, "som indebærer afdækning af 
produktionsrelaterede og andre risici". Udover litra a, skal kategoriseringen som accessorisk 
aktivitet retfærdiggøres ved at sammenligne aktivitetens størrelse (ved hjælp af investeret 
kapital eller risiko) med hovederhvervets størrelse, og det bør sikres, at kommercielle 
virksomheder kun beskæftiger sig med finansielle instrumenter, der er forbundet med 
hovederhvervet for den koncern, som foretagendet / personen tilhører.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – nr. 25 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25a) "Fælles ledet virksomhed": en fælles 
ledet virksomhed, som defineret i 
artikel 32 i direktiv 83/349/EØF
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at henvise til direktiv 83/349/EØF for at anvende den nyligt indførte 
undtagelse i ændringsforslag 4 og 5.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Positionslofterne for de produkter, der 
bruges til risikostyring, eller til at opfylde 
krav til regeloverholdelse, finder ikke 
anvendelse på kommercielle 
virksomheder.

Or. en

Begrundelse
Begrænsning af virksomheders positioner på derivatmarkedet vil begrænse deres evne til 
effektivt at håndtere risici eller få adgang til markederne for kvoter for drivhusgasemissioner, 
hvilket i sidste ende vil øge omkostningerne og det samlede risikoniveau i deres sektor. Det 
kan desuden tvinge dem til at søge afdækningsmuligheder i andre, mindre likvide og mere 
risikofyldte markeder. Den indstilling til positionsforvaltning, der omhandles i MiFIR artikel 
35, stk. 1, er et bedre alternativ.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at muliggøre den offentliggørelse, 
der er nævnt i stk. 1, litra a), kræver 
medlemsstaterne af medlemmer og 
deltagere på regulerede markeder eller i 
MHF'er og OHF'er, at de til deres 
respektive markedsplads rapporterer 
detaljerede oplysninger om deres 
positioner i realtid, herunder positioner, 
som de holder på vegne af deres kunder.

2. For at muliggøre den offentliggørelse, 
der er nævnt i stk. 1, litra a), kræver 
medlemsstaterne af medlemmer og 
deltagere på regulerede markeder eller i 
MHF'er og OHF'er, at de til deres 
respektive markedsplads rapporterer 
detaljerede oplysninger om deres 
positioner ugentligt, herunder positioner, 
som de holder på vegne af deres kunder.
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Or. en

Begrundelse

Rapporteringskravene skal stå i rimeligt forhold til ikke-finansielle virksomheder aktiviteter. 
Platformene behøver ikke realtidsoplysninger for at kunne udarbejde ugentlige 
positionsrapporter. Realtidsregistrering ville være ekstremt dyrt og besværligt for ikke-
finansielle virksomheder.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Optioner, futures, swaps og enhver 
anden derivataftale vedrørende råvarer, 
som kan afvikles fysisk, såfremt de handles 
på et reguleret marked, en OHF eller en 
MHF

(6) Optioner, futures, swaps og enhver 
anden derivataftale vedrørende råvarer, 
som kan afvikles fysisk, såfremt de handles 
på et reguleret marked, en OHF og/eller en 
MHF, og ikke er indgået i kommercielt 
øjemed, og udviser de samme 
karakteristika som andre afledte 
finansielle instrumenter

Or. en

Begrundelse
Fysisk afviklede terminsprodukter er afgørende for kommercielle virksomheder. 
Konsekvenserne for at betragte dem som finansielle instrumenter er ikke rimelige for ikke-
finansielle virksomheder, og omfatter negative konsekvenser vedrørende:
- reduceret mulighed for at benytte undtagelsen vedrørende accessorisk aktivitet (artikel 2, 

stk. 1, litra i);
- overholdelse af markedsmisbrugsforordningen;
- større sandsynlighed for, at ikke-finansielle virksomheder kunne besidde positioner ud 

over den såkaldte clearingsgrænseværdi under forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur, og således blive genstand for clearingforpligtelse;

- fysiske terminskontrakter ville blive genstand for positionslofter.


