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Finanstilsynet 

Lotte Søgaard og Lars Østergaard 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til EU-Kommissionens forslag til revidering af direktivet 

om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) 

 

Landbrug & Fødevarer tilslutter sig overordnet set EU-Kommissionens ønske om at øge sikkerhe-

den og effektiviteten på de finansielle markeder. 

 

Landbrug & Fødevarers medlemmer anvender i stigende omgang de finansielle markeder til at af-

dække sig mod den stigende prisrisiko, der er opstået som følge af øget volatilitet på ikke mindst 

råvaremarkederne. De af forslagets elementer, der vil påvirke handlen med derivater har derfor vo-

res største interesse.  

 

Velfungerende derivatmarkeder kan fremadrettet spille en vigtig rolle i at reducere prisudsving på 

råvaremarkederne. Landbrug & Fødevarer bakker derfor op om den større gennemsigtighed, der 

lægges op til i Kommissionens forslag, da klarhed om frekvensen og størrelsen på transaktionerne 

på de finansielle markeder vil øge vores viden om, hvad der driver priserne.  

 

Landbrug & Fødevarer konstaterer, at formuleringerne omkring positionslofter i forslaget er en del 

mere vage end de tilsvarende nyligt implementerede amerikanske regler. Landbrug & fødevarer er 

af den holdning, at positionslofter bør indføres som et obligatorisk krav og ikke blot som en mulig-

hed, der overlades til de enkelte medlemslande. Spekulanternes indflydelse på prisdannelsen bør 

kontrolleres, så råvarernes priser fremover i højere grad bestemmes af udbuds- og efterspørgsels-

faktorer på det fysiske marked. Spekulanterne medbringer nødvendig likviditet til markedet, men 

hvis en agent eller en gruppe af agenter opnår en vis størrelse, kan de påvirke prissætningen uhen-

sigtsmæssigt. Her kan en begrænsning af positioner være et godt virkemiddel til at mindske risiko-

en for markedsfejl.  

 

Landbrug & Fødevare er positive over for stramningen af undtagelserne i MiFID’s artikel 2, da 

Kommissionen fortsat anerkender, at grovvarevirksomhedernes behov for risikoafdækning og for-

midling af simple råvarederivater på vegne af deres landmandskunder fortsat kan opfyldes uden 

yderligere administration.  

 

Landbrug & Fødevarer støtter overførslen af handel med standardiserbare OTC-derivater til organi-

serede handelsfaciliteter. Det er vigtigt at få mere af OTC-handlen frem i lyset, men det understre-

ges samtidig at bilaterale handler i nogle tilfælde er nødvendige pga. illikvide markeder. Det er der-

for vigtigt at OTC-handler fortsat kan udføres med et lavt omkostningsniveau, så længe der er tale 

om risikoafdækning og ikke spekulation.  

 

Landbrug & Fødevarer stiller sig gerne til rådighed for yderligere at uddybe bemærkningerne.  

 

Med venlig hilsen 

 

Lone Saaby 

Direktør 

Erhvervspolitisk Område 

Landbrug & Fødevarer 

Axelborg, Axeltorv 3 
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