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Erhvervs- og Vækstministeriet
Att.: Kirsten Eccles Munk og Mikael Bomholt Nielsen

EU-Kommissions dagsorden om bedre regulering
Som svar på Erhvervs- og Vækstministeriets e-mail af 20. maj 2015 skal
jeg på vegne af Finansrådet og Børsmæglerforeningen (herefter Organisationerne) fremkomme med følgende foreløbige bemærkninger til EU-
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Kommissionens dagsorden om bedre regulering:
Børsmæglerforeningen

Organisationerne ser positiv på initiativet om en dagsorden om bedre regu-
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lering, som EU-Kommissionen har lanceret den 19. maj 2014. Organisatio-
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nerne er helt enige i budskabet om, at ny regulering og revision af gælden-
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de lovgivning i alle mulige tilfælde bør søge at fremme skabelsen af vækst
og arbejdspladser i Europa. Lovgivere må fokusere på de områder, hvor re-
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gulering kan skabe mest mulig værdi; som anført af kommissionsformanden

Telefon 3370 1000

må EU være stor på de store ting og mindre på de mindre ting.
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Dagsordenen om bedre regulering identificerer meget præcist behovet for
gennemsigtighed og inklusion af interessenter i lovgivningsprocessen. Dette
gælder ikke kun for regulering på det øverste niveau, men også for udarbejdelsen af sekundære retsakter. Denne regulering, som ofte er af mere
specifik eller teknisk karakter, har stor betydning for virksomhederne.
Herudover vil Organisationerne fremhæve Kommissionens udmelding om, at
regulering bør være så simpel, effektiv, proportional og operationel som
muligt. For at nå dette mål bør den omfattende brug af delegerede retsakter, der indeholder meget kompleks og detaljeret regulering, begrænses.
Organisationerne bemærker, at Kommissionen har valgt specifikt at appellere til medlemsstaterne om at minimere indførelsen af yderligere nationale
krav (såkaldt ”gold-plating”), når medlemsstaterne implementerer EU-retten
i national lovgivning. Dette initiativ vil bidrage til at skabe mere ensartede
vilkår og lette grænseoverskridende aktiviteter i EU.
Organisationerne mener, at principperne i bedre regulering ikke kun bør
gælde for de tre store EU-institutioner (Kommissionen, Parlamentet og Rådet). I stedet bør principperne gælde for alle regulerende myndigheder i EU
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og i medlemsstaterne, inklusiv de myndigheder som har ansvaret for at ud-
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arbejde sekundære retsakter som f.eks. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
(ESMA), hvis lovgivningsproces er i dag mindre gennemsigtig. Særligt i forhold til ESMA er der tillige en udfordring med, at den sekundære lovgivning
ikke altid synes holdt inden for det politiske mandat, som den primære lovgivning har udstukket.
Det er meget vigtigt, at lovgivningsprocessen for myndigheder, som udarbejder sekundære retsakter, bliver mere transparent og åben over for virksomhedernes synspunkter. En reel og konstruktiv dialog mellem lovgiver og
interessenter på alle niveauer er således helt afgørende, hvis formålet med
bedre regulering skal nås.
Organisationerne vil også fremadrettet deltage i denne dialog for at sikre, at
europæiske finansielle virksomheder forbliver konkurrencedygtige og kan
bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i EU.

Med venlig hilsen

Thomas Krarup
Direkte +45 3370 1078
tkr@finansraadet.dk
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