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Tárgy: D. V. olasz állampolgár által benyújtott 0910/2012. számú petíció a pénzügyi 
eszközök piacairól szóló 2006/73/EK irányelv alkalmazásának és a „pénzügyi 
tanácsadók” kategória meghatározásának elmulasztásáról.

1. A petíció összefoglalása

Az olasz kormány a 2007. szeptember 17-i 164. sz. törvényerejű rendelettel ültette át a 
pénzügyi piacok harmonizációjáról szóló 2006/73/EK irányelvet.

Ez a jogszabály előírja, hogy létre kell hozni a pénzügyi tanácsadók névjegyzékét, amelyet 
külön törvénynek kell szabályoznia. A petíció benyújtója szerint az olasz gazdasági 
minisztérium még öt év elteltével sem alkotta meg a szükséges rendeletet, így de facto 
megsértette az uniós jogot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A petíció benyújtója a 164/2007. számú olasz törvényerejű rendeletre hivatkozik, amely a 
„pénzügyi tanácsadók” névjegyzékének létrehozását irányozza elő, amelyre vonatkozóan 
további végrehajtási rendelkezéseket kell elfogadni. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az 
olasz hatóságok nem fogadták el e végrehajtási rendelkezéseket, ez pedig sérti a pénzügyi 
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eszközök piacairól szóló 2006/73/EK irányelvet1 és annak végrehajtási intézkedéseit.

A Bizottság észrevételei 

A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban 
befektetési cégek és hitelintézetek által nyújtott befektetési szolgáltatásokat és 
tevékenységeket szabályozza. A befektetési szolgáltatások jegyzékében a befektetési 
tanácsadás is szerepel. 
A tagállamoknak elő kell írniuk, hogy a befektetési szolgáltatások rendes üzleti 
tevékenységként, szakmai alapon történő nyújtása, illetve e tevékenységek végzése a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv 5. cikkének rendelkezéseivel összhangban 
előzetes engedélyezéshez legyen kötött. Az irányelv értelmében a befektetési szolgáltatások 
és tevékenységek nyújtására jogosult jogalanyok a befektetési cégek és a hitelintézetek. E 
szolgáltatások és tevékenységek nyújtása során a befektetési cégekre és hitelintézetekre az 
irányelvben meghatározott részletes üzletviteli és szervezeti előírások érvényesek.
E kerettől eltérve a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv 3. cikke lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy az irányelvet ne alkalmazzák azokra a személyekre, akik 
befektetési tanácsadásra, illetve a megbízások fogadására és továbbítására irányuló 
szolgáltatást nyújtanak, és akik nem rendelkeznek engedéllyel ügyfelek pénzeszközeinek 
vagy értékpapírjainak tartására. E személyek nem tartoznak a pénzügyi eszközök piacairól 
szóló irányelv hatálya alá, és nem élhetnek azzal a szabadsággal, hogy más tagállamokban 
szolgáltatásokat nyújtsanak vagy fióktelepeket hozzanak létre.
A Bizottság jogalkotási javaslatokat fogadott el a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv 
felülvizsgálatára.2 A javaslatok a független befektetési tanácsadás nyújtására vonatkozó 
követelményeket vezetnek be, és megerősítik azokat a feltételeket, amelyek alapján a 
tagállamok fenntarthatják a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv 3. cikke szerinti 
fakultatív mentességeket, előírva, hogy a mentesség alá tartozó személyekre több területen 
(különösen a felügyelet és az üzletviteli kötelezettségek tekintetében) legalább a befektetési 
cégekre és hitelintézetekre alkalmazandóval egyenértékű követelmények vonatkozzanak. A 
jogalkotási javaslatokról jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerinti 
rendes jogalkotási eljárás keretében folynak a tárgyalások. 

Következtetés

A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv olaszországi átültetésére vonatkozóan 
rendelkezésre álló információk szerint annak a személynek, aki befektetési szolgáltatásokat és 
tevékenységeket – többek között befektetési tanácsadást – kíván nyújtani, Olaszországban 
befektetési cégként kell engedélyeztetnie magát. Ez az előírás összhangban áll a pénzügyi 
eszközök piacairól szóló irányelvvel. 
A tagállamok a 3. cikkel összhangban külön rendszert vezethetnek be a befektetési tanácsadás 
számára. Egy ilyen rendszer biztosítása ugyanakkor fakultatív, és az irányelv értelmében nem 

                                               
1 2004/39/EK irányelv, HL L 145., 2004.4.30.
2 A jogalkotási javaslatok az alábbi címen érhetők el: 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_hu.htm
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kötelező a tagállamokra nézve, a Bizottság pedig nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy 
azt nemzeti szinten bevezessék.


