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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0910/2012, внесена от D. V., с италианско гражданство, относно 
неприлагане на Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ 
– 2006/73/EО). Неустановяване на категорията на финансовите консултанти

1. Резюме на петицията

Чрез италианския законодателен указ № 164 от 17 септември 2007 г. италианското 
правителство транспонира Директива 2006/73/EО относно финансовото 
хармонизиране.

Законът целеше установяването на регистър на финансовите консултанти, регулирани 
от специфичен закон. Според вносителя са изминали пет години и италианското 
министерство на икономиката и финансите все още не е постановило регламент, 
установяващ регистъра, на практика неспазвайки европейското законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Вносителят се позовава на италиански законодателен декрет (№ 164/2007), който 
предвижда създаването на регистър на „финансовите съветници“, при условие че бъдат 
приети по-нататъшни мерки по прилагането. Вносителят твърди, че италианските 
органи още не са приели тези мерки по прилагането и че това би нарушило 
Директивата за пазарите на финансови инструменти 2004/39/EC (ДПФИ)1  и нейните 
                                               
1 Директива 2004/39/ЕО, ОВ L 145, 30.4.2004 г.
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мерки по прилагането.

Наблюдения на Комисията

Директивата за пазарите на финансови инструменти регулира предоставянето на 
инвестиционни услуги и дейностите на инвестиционните дружества и кредитните 
институции по отношение на финансовите инструменти. Инвестиционните 
консултации са включени в списъка с инвестиционни услуги.
Държавите членки са длъжни да изискват извършването на инвестиционни услуги или 
дейности като редовно занятие или стопанска дейност на професионална основа да 
бъде предмет на предварително разрешение  в съответствие с член 5 от Директивата за 
пазарите на финансови инструменти. Инвестиционните дружества и кредитните 
институции са институциите, които имат право да предоставят инвестиционни услуги и 
да извършват инвестиционни дейности. При извършването на тези дейности и услуги 
инвестиционните дружества и кредитните институции трябва да спазват 
организационните изисквания и изискванията за осъществяване на стопанска дейност, 
посочени в директивата.
Като изключение от тази рамка член 3 от ДПФИ позволява на държавите членки да не 
прилагат директивата спрямо лица, които предоставят инвестиционни консултации и 
приемане и предаване на поръчки и които нямат право да държат финансови средства 
или ценни книжа на клиенти. Тези лица са изключени от обхвата на ДПФИ и не могат 
да се ползват от свободата да предоставят услуги или да създават клонове в други 
държави членки.
Комисията прие законодателни предложения за преразглеждане на ДПФИ1. 
Предложенията въвеждат изисквания за предоставянето на инвестиционни 
консултации на независима основа и укрепват условията, при които държавите членки 
имат право да поддържат факултативните освобождавания съгласно член 3 от ДПФИ, 
като изискват лицата, обхванати от освобождаване, да подлежат на изисквания, които 
са поне аналогични на тези, приложими за инвестиционните дружества и кредитните 
институции в редица области (по-специално в областта на надзора и задължения във 
връзка с извършването на дейността). В контекста на обикновената законодателна 
процедура, регулирана съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, в 
момента се договарят законодателните предложения.

Заключение

Въз основа на наличната информация относно транспонирането на ДПФИ в Италия 
лице, което желае да извършва инвестиционни услуги и дейности, включително 
инвестиционни консултации, в Италия трябва да поиска съответно разрешително като 
инвестиционно дружество. Това изискване е в съответствие с разпоредбите на ДПФИ.
Държавите членки могат да въвеждат специален режим за предоставяне на 
инвестиционни консултации в съответствие с член 3. Въвеждането на подобен режим 

                                               
1 Законодателните предложения могат да бъдат намерени на следния адрес: 

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm
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обаче е факултативно, а не задължително, за държавите членки в съответствие с 
директивата и Комисията не може да задължи държавите членки да го въведат на 
национално равнище.


