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Temats: Lūgumraksts Nr. 0910/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais D. V., par 
Finanšu instrumentu tirgu direktīvas (MiFID — 2006/73/EK) nepiemērošanu 
un finanšu konsultantu kategorijas neizveidošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Itālijas valdība ar Itālijas 2007. gada 17. septembra Likumdošanas dekrētu Nr. 164
transponēja Direktīvu 2006/73/EK par finanšu saskaņošanu.

Šis tiesību akts paredz izveidot finanšu konsultantu reģistru, kuru darbību regulē ar īpašiem 
tiesību aktiem. Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja informāciju, ir pagājuši pieci gadi, 
taču Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrija joprojām nav izdevusi izveidošanas aktu, 
tādējādi de facto neievērojot Eiropas tiesību aktus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Itālijas Likumdošanas dekrētu (Nr. 164/2007), kas 
paredz izveidot „finanšu konsultantu” reģistru, ja tiks pieņemti papildu īstenošanas noteikumi. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Itālijas varas iestādes joprojām nav pieņēmušas minētos 
īstenošanas noteikumus, un tas būtu pretrunā Finanšu instrumentu tirgu direktīvai 2004/39/EK 
(MiFID) 1 un tās īstenošanas noteikumiem.

                                               
1 Direktīva 2004/39/EK (OV L 145, 30.4.2004.).
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Komisijas apsvērumi 

Finanšu instrumentu tirgu direktīva reglamentē ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu un 
ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu darbības saistībā ar finanšu instrumentiem. 
Ieguldījumu konsultācijas ir iekļautas ieguldījumu pakalpojumu sarakstā. 
Dalībvalstis pieprasa, lai uz profesionālu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu vai ieguldījumu 
darbību veikšanu kā pastāvīgu nodarbošanos vai uzņēmējdarbību attiektos iepriekšēja atļauja 
atbilstoši MiFID 5. pantam. Ieguldījumu sabiedrības un kredītiestādes ir struktūras, kurām ir 
atļauts sniegt ieguldījumu pakalpojumus un veikt ieguldījumu darbības. Šādu pakalpojumu 
sniegšanā un darbību veikšanā ieguldījumu sabiedrībām un kredītiestādēm ir jāievēro precīzas 
profesionālās ētikas normas un organizatoriskās prasības, kas noteiktas attiecīgajā direktīvā. 
Atkāpjoties no šī regulējuma, MiFID 3. pants paredz iespēju dalībvalstīm nepiemērot šo 
direktīvu personām, kas sniedz konsultācijas par ieguldījumiem un pasūtījumu pieņemšanas 
un nodošanas pakalpojumus un kurām nav atļauts turēt klientu naudas līdzekļus vai 
vērtspapīrus. Šīs personas nav ietvertas MiFID darbības jomā un nevar izmantot brīvību 
sniegt pakalpojumus vai izveidot filiāles citās dalībvalstīs.
Komisija ir pieņēmusi likumdošanas priekšlikumus MiFID pārskatīšanai1. Priekšlikumos ir 
noteiktas prasības neatkarīgu konsultāciju sniegšanai par ieguldījumiem un pastiprināti 
nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var saglabāt fakultatīvus atbrīvojumus saskaņā ar 
MiFID 3. pantu, nosakot prasību, lai personām, uz kurām attiecas atbrīvojums, tiktu 
piemērotas vismaz līdzvērtīgas prasības tām, kas noteiktas ieguldījumu sabiedrībām un 
kredītiestādēm vairākās jomās (jo īpaši, uzraudzībā un profesionālās ētikas normu īstenošanā). 
Par šiem likumdošanas priekšlikumiem pašlaik notiek sarunas parastajā likumdošanas 
procedūrā, kas reglamentēta Līgumā par Eiropas Savienības darbību.

Secinājums

Pamatojoties uz pieejamo informāciju par MiFID transponēšanu Itālijā, personai, kura vēlas 
sniegt ieguldījumu pakalpojumus un veikt ieguldījumu darbības, tostarp sniegt konsultācijas 
par ieguldījumiem, Itālijā jālūdz saņemt attiecīgu atļauju kā ieguldījumu sabiedrībai. Šī 
prasība atbilst MiFID noteikumiem. 
Dalībvalstis var ieviest īpašu režīmu konsultāciju sniegšanai par ieguldījumiem saskaņā ar 
3. pantu.  Tomēr saskaņā ar direktīvu šāda režīma nodrošināšana ir fakultatīva un nav obligāta 
visām dalībvalstīm, un Komisija nevar uzlikt dalībvalstīm pienākumu šo režīmu ieviest valsts 
līmenī.

                                               

1 Likumdoö anas priekö likumus var atrast tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm


