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Tema: Peticija Nr. 0910/2012 dėl Finansinių priemonių rinkų direktyvos (FPRD, 
2006/73/EB) netaikymo nesukuriant konsultantų finansų klausimais 
kategorijos, kurią pateikė Italijos pilietis D. V.

1. Peticijos santrauka

2007 m. rugsėjo 17 d. įstatyminiu dekretu Nr. 164 Italijos vyriausybė į nacionalinę teisę 
perkėlė Direktyvą 2006/73/EB dėl finansų suderinimo.

Šiame teisės akte numatyta įsteigti finansų konsultantų registrą, kuris būtų reglamentuojamas 
specialiu teisės aktu. Pasak peticijos pateikėjo, praėjo jau penkeri metai, o Italijos ekonomikos 
ir finansų ministerija vis dar neparengė šio registro steigimo taisyklių, taigi de facto neįvykdė 
ES teisės akto reikalavimų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo Italijos įstatyminį dekretą (Nr. 164/2007), kuriame priėmus 
papildomas įgyvendinimo nuostatas numatoma įsteigti vadinamųjų finansų konsultantų 
registrą. Peticijos pateikėjas teigia, kad Italijos valdžios institucijos šių įgyvendinimo nuostatų 
dar nepriėmė ir kad tai pažeidžia Finansinių priemonių rinkų direktyvą Nr. 2004/39/EB 
(toliau –FPRD)1 ir jos įgyvendinimo priemones.

                                               
1 Direktyva 2004/39/EB (OL L 145, 2004 4 30).
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Komisijos pastabos 

Pagal FPRD reglamentuojami investicinių įmonių ir kredito įstaigų investicinių paslaugų 
teikimo ir investicinės veiklos vykdymo klausimai, susiję su finansinėmis priemonėmis. 
Konsultacijos dėl investicijų įtrauktos į investicinių paslaugų sąrašą.
Valstybės narės reikalauja, kad reguliariai ar profesionaliai teikti investicines paslaugas arba 
vykdyti investicinę veiklą būtų leidžiama tik iš anksto gavus oficialų leidimą, išduotą laikantis 
FPRD 5 straipsnio nuostatų. Investicinės įmonės ir kredito įstaigos yra subjektai, kuriems 
leidžiama teikti direktyvoje nurodytas investicines paslaugas ir vykdyti direktyvoje nurodytą 
investicinę veiklą. Teikdamos šias paslaugas ir vykdydamos šią veiklą, investicinės įmonės ir 
kredito įstaigos turi laikytis šioje direktyvoje nurodytų išsamių verslo etikos ir organizacinių 
reikalavimų.
Nukrypstant nuo šios sistemos, FPRD 3 straipsnyje valstybėms narėms suteikiama galimybė 
šios direktyvos netaikyti asmenims, kurie teikia konsultacijų dėl investicijų paslaugas ir 
priima bei perveda pavedimus ir kuriems nesuteikta teisė saugoti klientų lėšų ar vertybinių 
popierių. Šie asmenys nepatenka į FPRD taikymo sritį ir negali naudotis laisve teikti 
paslaugas ar steigti filialus kitose valstybėse narėse.
Komisija priėmė pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl FPRD 
persvarstymo1. Šiuose pasiūlymuose nustatomi reikalavimai konsultacijas dėl investicijų teikti 
nepriklausomai ir griežtinamos sąlygos, pagal kurias valstybėms narėms leidžiama išlaikyti 
FPRD 3 straipsnyje nustatytas neprivalomąsias išimtis reikalaujant, kad asmenims, kuriems 
šios išimtys taikomos, būtų nustatomi reikalavimai, kurie turėtų būti bent analogiški kai 
kuriose srityse (visų pirma priežiūros ir verslo etikos įpareigojimų) investicinėms įmonėms ir 
kredito įstaigoms taikomiems reikalavimams. Šiuo metu dėl pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų deramasi pagal įprastą teisėkūros procedūrą, kuri reglamentuojama 
pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo. 

Išvada

Iš turimos informacijos apie FPRD perkėlimą į Italijos nacionalinę teisę matyti, kad asmuo, 
norintis teikti investicines paslaugas arba vykdyti investicinę veiklą, įskaitant konsultacijas 
dėl investicijų, Italijoje turi prašyti atitinkamo investicinės įmonės veiklos leidimo. Šis 
reikalavimas atitinka FPRD nuostatas.
Valstybės narės gali nustatyti specialią konsultacijų dėl investicijų teikimo tvarką, atitinkančią 
3 straipsnį. Tačiau, remiantis direktyva, valstybėms narėms neprivaloma ir nebūtina nustatyti 
šią tvarką, todėl Komisija negali valstybių narių įpareigoti nustatyti ją nacionaliniu 
lygmeniu.“

                                               
1 Pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų galima rasti 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm.


