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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0910/2012 af D. V., italiensk statsborger, om manglende anvendelse 
af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID – 2006/73/EF). 
Manglende oprettelse af kategorien finansielle rådgivere

1. Sammendrag

Den italienske regering gennemførte direktiv 2006/73/EF om finansiel harmonisering ved det 
italienske lovdekret nr. 164 af 17. september 2007.

Der skulle i henhold til den pågældende lov oprettes et register over finansielle rådgivere 
reguleret ved særlig lovgivning. Ifølge andrageren er der nu gået fem år, og det italienske 
økonomi- og finansministerium har endnu ikke udstedt regler om oprettelse af registret, 
hvilket de facto er en tilsidesættelse af EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

Andrageren henviser til et italiensk lovdekret (nr. 164/2007), som fastsætter oprettelsen af et 
register over finansielle rådgivere, med forbehold af vedtagelsen af yderligere 
gennemførelsesbestemmelser.  Andrageren hævder, at disse gennemførelsesbestemmelser 
endnu ikke er blevet vedtaget af de italienske myndigheder, og at det skulle udgør en 
overtrædelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter, 2004/39/EF (MiFID)1, og 
gennemførelsesbestemmelserne dertil.

                                               
1 Direktiv 2004/39/EF (EUT L 145 af 30.4.2004).
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Kommissionens bemærkninger 

MiFID regulerer investeringsselskabers og kreditinstitutters investeringsservice og -aktiviteter 
i forbindelse med en række finansielle instrumenter. Investeringsrådgivning er omfattet af 
listen over investeringstjenesteydelser. 
Medlemsstaterne skal stille krav om, at udøvelse af investeringsservice eller -aktiviteter som 
et fast erhverv eller virksomhed på et professionelt grundlag betinges af en forudgående 
tilladelse meddelt i henhold til artikel 5 i MiFID. Investeringsselskaber og kreditinstitutter er 
de organer, der har tilladelse til at levere investeringsservice eller -aktiviteter i henhold til 
direktivet. Når investeringsselskaber og kreditinstitutter leverer disse tjenesteydelser er de 
underlagt detaljerede krav til god forretningsskik og organisation, som er fastlagt i henhold til 
direktivet.
Som en undtagelse fra denne ramme gives medlemsstaterne i artikel 3 i MiFID lov til ikke at 
anvende direktivet på personer, der leverer investeringsrådgivning samt modtagelse og 
formidling af ordrer, og som ikke må forvalte kunders midler eller værdipapirer. Disse 
personer er undtaget fra MiFID's anvendelsesområde og kan ikke drage nytte af friheden til at 
levere tjenesteydelser eller oprette filialer i andre medlemsstater.
Kommissionen har vedtaget lovgivningsforslag til en revision af MiFID1. Forslagene indfører 
krav til udøvelse af investeringsrådgivning på uafhængigt grundlag, og de styrker de 
betingelser, hvorunder medlemsstaterne har mulighed for at opretholde de valgfrie 
undtagelser i henhold til artikel 3 i MiFID ved at kræve, at de personer, der er omfattet af 
undtagelsen, er underlagt krav, der mindst svarer til dem, der gælder for investeringsselskaber 
og kreditinstitutter på en række områder (især hvad angår krav til tilsyn og god 
forretningsskik). Der forhandles for tiden om lovgivningsforslagene under den almindelige 
lovgivningsprocedure, der er fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Konklusion

På grundlag af de tilgængelige oplysninger om gennemførelse af MiFID i Italien kan det 
fastslås, at en person, der ønsker at levere investeringsservice og -aktiviteter i Italien, skal 
anmode om den relevante tilladelse som investeringsselskab. Dette krav er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i MiFID. 
Medlemsstaterne kan indføre en særordning for ydelsen af investeringsrådgivning, jf. artikel 3 
Etableringen af en sådan ordning er imidlertid valgfri og ikke obligatorisk for 
medlemsstaterne i overensstemmelse med direktivet, og Kommissionen kan ikke pålægge 
medlemsstaterne at indføre en sådan på nationalt niveau.

                                               
1  Lovgivningsforslagene kan findes på følgende adresse: 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm


