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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (2004/39/WE, w skrócie zwana 
dyrektywą MiFID), która obowiązuje od listopada 2007 r., stanowi jedno z podstawowych 
narzędzi UE w zakresie regulacji sektora finansowego i sprawozdawca przyznaje, że istnieje 
potrzeba dokonania przeglądu obecnej dyrektywy MiFID (określanej poniżej jako MiFID II), 
aby wyeliminować jej niedoskonałości.

Od tamtej pory miały miejsce dwa wydarzenia, które ukazały konieczność wprowadzenia 
ulepszeń. Po pierwsze, rynki finansowe znacznie się zmieniły i na przykład pojawiły się na 
nich nowe produkty. Po drugie, kryzys finansowy z 2008 r. oraz jego skutki odsłoniły 
niedociągnięcia w funkcjonowaniu i w zakresie przejrzystości tych rynków, jak i braki w 
dyrektywie MiFID, która miała stanowić rozwiązanie tych problemów. Wyciągając niezbędne 
wnioski, Komisja Europejska proponuje dokonanie przeglądu dyrektywy MiFID. Jego 
główne cele to:

- poprawa przejrzystości i nadzoru nad słabiej regulowanymi rynkami; 
- ograniczenie ryzyka związanego z zakłóceniami na rynku oraz zagrożeń systemowych; 
- lepsza ochrona inwestorów oraz przywrócenie zaufania; 
- podniesienie wydajności rynków finansowych przy jednoczesnym obniżeniu zbędnych 

kosztów dla działających na nich podmiotów;
- zapewnienie większej przejrzystości i sprawniejszej regulacji rynków finansowych.

Proponowane nowe przepisy obejmują dwa różne instrumenty prawne, mianowicie dyrektywę 
(MiFID) oraz rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (zwane poniżej 
MiFIR), w związku z czym należy je rozpatrywać łącznie. Głównym celem proponowanego 
rozporządzenia jest ustalenie we wszystkich państwach członkowskich jednolitych wymogów 
w zakresie podawania do wiadomości publicznej danych o obrocie, zgłaszania transakcji, 
obrotu instrumentami pochodnymi w systemach zorganizowanych, niedyskryminacyjnego 
dostępu do rozliczeń oraz niedyskryminacyjnego dostępu do obrotu wskaźnikami, a także 
uprawnień właściwych organów w zakresie interwencji produktowej.

Zdaniem sprawozdawcy opinia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii mogłaby się 
skupiać przede wszystkim na skutkach proponowanego rozporządzenia dla sektora 
przedsiębiorstw niefinansowych, takich jak firmy z branży towarowej. Sprawozdawca zadaje 
sobie pytanie, czy wymogi zawarte w proponowanym rozporządzeniu są proporcjonalne w
odniesieniu do przedsiębiorstw niefinansowych. Ogólnie sprawozdawca uważa, że 
przedsiębiorstwa niefinansowe, takie jak firmy z branży towarowej, ze względu na swój 
charakter nie powinny być traktowane jak tradycyjne instytucje finansowe, takie jak banki. 
Działalność handlowa przedsiębiorstw niefinansowych nie jest źródłem ryzyka systemowego 
i jest ważną częścią działalności gospodarczej takich podmiotów.

Wobec powyższego w ramach dalszych rozważań sprawozdawca pragnie się skupić na 
skutkach rozporządzenia MiFIR dla przedsiębiorstw niefinansowych i na późniejszym etapie 
w razie konieczności złożyć odpowiednie poprawki. I tak na przykład rynek produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym podlega już przepisom wprowadzonym 
na mocy rozporządzenia 2011/1227/WE w sprawie integralności rynku (rozporządzenie w 
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sprawie integralności i przejrzystości rynku energii – REMIT) i wobec tego można posłużyć 
się argumentem, że obowiązek obrotu określony w art. 24 nie powinien mieć zastosowania do 
produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które są objęte 
odpowiednimi działaniami monitorującymi prowadzonymi przez właściwe władze nadzoru 
ostrożnościowego, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia REMIT.


