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Beslut vid regeringssammanträde den 20 april 2006. 

Sammanfattning  

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juni 2004 (dir. 

2004:90) tillkallade biträdande finansministern en särskild 

utredare med uppdrag att se över frågor som rör lagstiftningen 

för värdepappersinstitut, börser och auktoriserade marknads-

platser. Utredningen skulle enligt direktiven redovisa uppdraget 

senast den 30 juni 2005. Regeringen har därefter vid två 

tillfällen beslutat att senarelägga tidpunkten för utredningens 

slutredovisning av uppdraget till först den 31 december 2005 

och därefter till den 28 april 2006. 

Med ändring av tidigare beslut, skall utredningen presentera 

ett delbetänkande senast den 28 april 2006 samt slutredovisa sitt 

uppdrag senast den 14 juli 2006. 

Skälen för förlängningen 

Utredningens huvuduppgift är att analysera vilka lagändringar 

som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för 

finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 

85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 

93/22/EEG (MiFID). Enligt MiFID skulle medlemsstaterna 

senast den 30 april 2006 ha antagit de lagar och andra 

författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.         
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Den 10 mars 2006 antogs emellertid ett ändringsdirektiv till 

MiFID som innebär att tidsfristen för antagandet av nationella 

regler förlängs till den 31 januari 2007. Samtidigt infördes en 

bestämmelse om att de nationella reglerna skall börja tillämpas 

fr.o.m. den 1 november 2007. 

    Anledningen till den förlängda tiden för genomförandet är att 

tidsplanen har förskjutits för de genomförandeåtgärder som 

skall beslutas i enlighet med den lagstiftningsprocess som gäller 

på värdepappersområdet (Lamfalussy-processen). MiFID 

innehåller i stor omfattning mandat för kommissionen att, efter 

diskussion och omröstning i europeiska värdepappers-

kommittén, anta genomförandeåtgärder i syfte att förtydliga 

direktivets bestämmelser. Enligt kommissionens tidsplan skulle 

de formella förslagen till genomförandeåtgärder ha presenterats 

i september 2005 och europeiska värdepapperskommittén ha 

röstat om förslagen i december samma år. Kommissionen 

presenterade emellertid sina formella förslag till 

genomförandeåtgärder först i februari 2006 och omröstningen 

om dem har skjutits fram till juni 2006. 

För att utredningen skall kunna göra en riktig bedömning av 

hur MiFID bör genomföras bör utredningen ha möjlighet att ta 

del av de slutliga förslag till genomförandeåtgärder som 

europeiska värdepapperskommittén röstat om. Utredningen 

skall därför med ändring av tidigare beslut slutredovisa sitt 

uppdrag senast den 14 juli 2006. 

Med hänsyn till den korta tid som återstår för införlivandet 

av MiFID, skall emellertid utredningen senast den 28 april 2006 

i ett delbetänkande redovisa sina bedömningar av hur MiFID 

bör införlivas mot bakgrund av de förslag till genomförande-

åtgärder som då har lagts fram. 

 

    (Finansdepartementet) 


