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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0910/2012, imressqa minn D. V., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar in-
nuqqas ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Istrumenti Finanzjarji tas-
Swieq (MiFID – 2006/73/KE). Nuqqas li tiġi stabbilita l-kategorija ta’ 
Konsulenti Finanzjarji

1. Sommarju tal-petizzjoni

Bid-Digriet Leġiżlattiv Taljan tas-17 ta’ Settembru 2007, Nru 164, il-gvern Taljan ittraspona 
d-Direttiva 2006/73/KE dwar l-armonizzazzjoni finanzjarja.

Din il-leġiżlazzjoni twassal għall-istabbiliment ta’ reġistru ta’ konsulenti finanzjarji regolati 
minn liġi speċifika. Skont il-petizzjonant, għaddew ħames snin u l-Ministeru tal-Ekonomija u 
l-Finanzi Taljan għadu ma ħariġx ir-Regolament li jistabbilixxih, u fil-fatt qed jikser il-liġi 
Ewropea.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

Il-petizzjonant jirreferi għal Digriet Leġiżlattiv Taljan (Nru 164/2007) li jwassal għall-
istabbiliment ta’ reġistru ta’ “konsulenti finanzjarji”, suġġett għall-adozzjoni ta’ aktar 
dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni. Il-petizzjonant isostni li dawk id-dispożizzjonijiet ta’ 
implimentazzjoni  għadhom ma ġewx adottati mill-awtoritajiet Taljani u li dan jikser id-
Direttiva 2004/39/KE dwar l-Istrumenti Finanzjarji tas-Swieq (MiFID)1 u l-miżuri ta’ 

                                               
1 Id-Direttiva 2004/39/KE (ĠU L 145, 30.4.2004).
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implimentazzjoni tagħha.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Il-MiFID tirregola d-dispożizzjoni tas-servizzi u tal-attivitajiet ta’ investiment min-naħa ta’ 
ditti ta’ investiment u istituzzjonijiet ta’ kreditu fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji. Il-pariri 
dwar l-investiment huma inklużi fil-lista ta’ servizzi ta’ investiment. 
L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-prattika tas-servizzi jew attivitajiet ta’ investiment bħala 
impjieg regolari jew bħala negozju fuq bażi professjonali, tiġi qabel suġġetta għal 
awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 5 tal-MiFID. Id-ditti ta’ investiment u l-istituzzjonijiet ta’ 
kreditu huma l-entitajiet permessi li jipprovdu servizzi u attivitajiet ta’ investiment skont id-
Direttiva. Meta jkunu qed jipprovduhom, id-ditti ta’ investiment u l-istituzzjonijiet ta’ kreditu 
huma suġġetti għal kondotta tan-negozju ddettaljata u għal rekwiżiti organizzazzjonali 
speċifikati fid-Direttiva.
Bħala eċċezzjoni għal dan il-qafas, l-Artikolu 3 tal-MiFID jippermetti lill-Istati Membri li ma 
japplikawx id-Direttiva fuq persuni li jipprovdu s-servizzi ta’ pariri dwar l-investiment u tar-
riċeviment u trażmissjoni tal-ordnijiet u li mhumiex permessi jkollhom fondi tal-klijenti jew 
titoli. Dawn il-persuni huma eżentati mill-ambitu tal-MiFID u ma jistgħux jibbenefikaw mil-
libertà li jipprovdu servizzi jew li jistabbilixxu fergħat fi Stati Membri oħra.
Il-Kummissjoni adottat proposti leġiżlattivi għar-reviżjoni tal-MiFID1. Il-proposti jintroduċu 
rekwiżiti għall-provvediment ta’ pariri dwar l-investiment fuq bażi indipendenti u jsaħħu l-
kundizzjonijiet li taħthom l-Istati Membri huma permessi jżommu l-eżenzjonijiet fakultattivi 
skont l-Artikolu 3 tal-MiFID billi jesiġu li l-persuni koperti bl-eżenzjoni jkunu suġġetti għal 
rekwiżiti li tal-anqas huma bħal dawk applikabbli għad-ditti ta’ investiment u għall-
istituzzjonijiet ta’ kreditu f’numru ta’ oqsma (b’mod partikolari, fil-qasam tas-sorveljanza u t-
twettiq tal-obbligi kummerċjali). Attwalment, il-proposti leġiżlattivi qed jiġu nnegozjati fil-
kuntest tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja regolata skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea. 

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli dwar it-traspożizzjoni tal-MiFID fl-Italja, persuna li
tixtieq tipprovdi servizzi u attivitajiet ta’ investiment fl-Italja, inklużi l-pariri dwar l-
investiment, trid titlob l-awtorizzazzjoni rilevanti bħala ditta ta’ investiment. Dan ir-rekwiżit 
huwa skont id-dispożizzjonijiet tal-MiFID. 
L-Istati Membri jistgħu jintroduċu reġim speċifiku għall-provvediment ta’ pariri dwar l-
investiment f’konformità mal-Artikolu 3. Id-dispożizzjoni ta’ reġim bħal dan, madankollu, 
hija fakultattiva u mhux obbligatorja għall-Istati Membri b’konformità mad-Direttiva u l-
Kummissjoni ma tistax tobbliga l-Istati Membri li jintroduċuha f'livell nazzjonali.

                                               
1 Il-proposti leġiżlattivi jinsabu fl-indirizz li ġej:http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm


