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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0910/2012, του D. V., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
εφαρμογή της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(2006/73/ΕΚ). Μη δημιουργία της κατηγορίας Οικονομικών Συμβούλων

1. Περίληψη της αναφοράς

Με το νομοθετικό διάταγμα της 17ης Σεπτεμβρίου 2007, αριθ. 164, η ιταλική κυβέρνηση 
ενσωμάτωσε την οδηγία 2006/73 σχετικά με τη χρηματοοικονομική εναρμόνιση.

Η εν λόγω νομοθεσία προβλέπει τη δημιουργία ενός μητρώου χρηματοοικονομικών 
συμβούλων που θα διέπεται από ορισμένους κανόνες. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, έχουν 
παρέλθει πλέον πέντε έτη και το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει εκδώσει ακόμα τον 
ιδρυτικό κανονισμό, μην εφαρμόζοντας εκ των πραγμάτων την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Ο αναφέρων κάνει λόγο για ένα ιταλικό νομοθετικό διάταγμα (αριθ.  164/2007), το οποίο 
προβλέπει τη δημιουργία μητρώου των «Οικονομικών Συμβούλων», με την επιφύλαξη της 
έγκρισης περαιτέρω εκτελεστικών διατάξεων.  Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι εν λόγω 
εκτελεστικές διατάξεις δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από τις ιταλικές αρχές και ότι αυτό θα 
παραβίαζε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID)1 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και 
τα μέτρα εφαρμογής της.

                                               
1 Οδηγία 2004/39/ΕΚ (ΕΕ L 145, 30.4.2004).
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η MiFID ρυθμίζει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις επενδύσεων και 
πιστωτικά ιδρύματα σε σύνδεση με τον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών μέσων Η παροχή 
συμβουλών για επενδύσεις περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επενδυτικών υπηρεσιών. 
Τα κράτη μέλη εξαρτούν την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων ως 
τακτική ενασχόληση ή επιτήδευμα σε επαγγελματική βάση από προηγούμενη άδεια, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της MiFID. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και τα 
πιστωτικά ιδρύματα είναι οι φορείς που νομιμοποιούνται να παρέχουν/ασκούν επενδυτικές 
υπηρεσίες και δραστηριότητες, σύμφωνα με την οδηγία.  Κατά την παροχή τν υπηρεσιών 
αυτών, οι επιχειρήσεις επενδύσεων υπόκεινται σε λεπτομερή διεξαγωγή των εργασιών και 
στις οργανωτικές απαιτήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία.
Ως εξαίρεση από το ως άνω πλαίσιο, το άρθρο 3 της MiFID δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν την οδηγία σε πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές και ασχολούνται 
με τη λήψη και διαβίβαση εντολών και τα οποία δεν επιτρέπεται να κατέχουν κεφάλαια ή 
τίτλους των πελατών. Τα πρόσωπα αυτά εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της MiFID και 
δεν μπορούν να απολαύουν της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών ή διακλάδωσής τους σε άλλα 
κράτη μέλη.
Η Επιτροπή έχει εγκρίνει τις νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση της MiFID1Οι 
προτάσεις εισάγουν απαιτήσεις για την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση 
και καθιστούν αυστηρότερες τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν τις προαιρετικές εξαιρέσεις του άρθρου 3 της οδηγίας MiFID, ορίζοντας ότι τα 
πρόσωπα που καλύπτονται από την απαλλαγή υπόκεινται σε απαιτήσεις που είναι 
τουλάχιστον ανάλογες με εκείνες που ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τα 
πιστωτικά ιδρύματα σε ορισμένους τομείς (ιδίως, στον τομέα της εποπτείας και των 
υποχρεώσεων επαγγελματικής δεοντολογίας). Οι νομοθετικές προτάσεις τελούν υπό 
διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας που ρυθμίζεται από τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Συμπέρασμα:

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας MiFID στην 
Ιταλία, ένα πρόσωπο που επιθυμεί να παρέχει/ασκεί επενδυτικές υπηρεσίες και 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών συμβουλών, στην Ιταλία, 
οφείλει να ζητήσει τη σχετική άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων. Η απαίτηση 
αυτή συμβιβάζεται με τις διατάξεις της MiFID. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν ειδικό καθεστώς για την παροχή επενδυτικών 
συμβουλών σύμφωνα με το άρθρο 3. Παρά ταύτα, βάσει της οδηγίας, η θέσπιση ενός τέτοιου 
καθεστώτος είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη και ως εκ τούτου η 
Επιτροπή δεν μπορεί να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να το πράξουν σε εθνικό επίπεδο.

                                               
1 Οι νομοθετικές προτάσεις βρίσκονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm


