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KORTFATTAD MOTIVERING

Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID, direktiv 2004/39/EG), i kraft 
sedan november 2007, är en hörnsten i EU:s finansiella reglering, och föredraganden anser att 
det nuvarande direktivet (nedan kallat MiFID II) behöver ses över för att komma till rätta med 
dess svagheter.

Sedan dess har emellertid två saker skett som klart visar på behovet av förbättringar. För det 
första har de finansiella marknaderna utvecklats avsevärt, till exempel har nya produkter tagits 
fram. För det andra har finanskrisen 2008 och dess efterdyningar avslöjat såväl svagheter i 
dessa marknaders funktion och bristande överblickbarhet som brister i MiFID som innebär att 
marknaderna inte kan hanteras på ett effektivt sätt. Efter att ha dragit nödvändig lärdom 
föreslår nu kommissionen en översyn av MiFID. Översynen syftar huvudsakligen till att 

- öka överblickbarheten och övervakningen av mindre reglerade marknader, 
- minska riskerna för marknadsstörningar och systemrisk, 
- skydda investerare bättre och återupprätta förtroendet, 
- göra finansmarknaderna effektivare och samtidigt sänka onödiga kostnader för 

marknadsaktörerna,
- tillhandahålla såväl större överblickbarhet som reglering av finansmarknaderna. 

Den föreslagna nya lagstiftningen innehåller två olika juridiska instrument, ett direktiv 
(MiFID) och en förordning om marknader för finansiella instrument (nedan kallad MiFIR), 
och de bör därför behandlas tillsammans. Huvudsyftet med den föreslagna förordningen är att 
införa enhetliga krav i alla medlemsstater avseende offentliggörande av uppgifter om handel, 
transaktionsrapportering, handel med derivat på organiserade handelsplatser, 
icke-diskriminerande tillträde till clearing och till handel med referensvärden samt 
produktinterventionsbefogenheter för behöriga myndigheter. 

Enligt föredraganden skulle yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi i 
huvudsak kunna handla om den föreslagna förordningens följder för företag utanför den 
finansiella sektorn, såsom råvaruindustrier. Föredraganden ställer sig frågan huruvida kraven i 
den föreslagna förordningen är proportionella för företag utanför den finansiella sektorn. I 
allmänhet anser föredraganden att företag utanför den finansiella sektorn, såsom 
råvaruindustrier, till följd av sin natur inte bör behandlas som traditionella finansiella institut 
som till exempel banker. Den handel som företag utanför den finansiella sektorn bedriver 
utgör ingen systemrisk och är en avgörande del av företagens verksamhet. 

Därför skulle föredraganden vid ytterligare överläggningar i högre grad fokusera på 
MiFIR-förordningens inverkan på företag utanför den finansiella sektorn, och vid behov lägga 
fram ändringsförslag i ett senare skede. Marknaden för grossistenergiprodukter, till exempel, 
regleras redan av förordning 2011/1227/EG om marknadsintegritet, och man skulle därför 
kunna tala för att handelsskyldigheten i artikel 24 inte bör tillämpas på 
grossistenergiprodukter som övervakas på lämpligt sätt av de behöriga tillsynsmyndigheterna 
enligt vad som avses i förordningen om marknadsintegritet.


