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Betreft: Verzoekschrift 0910/2012, ingediend door D.V. (Italiaanse nationaliteit), over het 
niet toepassen van Richtlijn 2006/73/EG betreffende markten voor financiële 
instrumenten (MiFID). Niet-nakoming van de verplichting tot instelling van de 
categorie van financieel adviseurs

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Met het wetgevend decreet nr. 164 van 17 september 2007 heeft de Italiaanse overheid 
Richtlijn 2006/73/EG in verband met de harmonisatie van financiële markten omgezet in 
nationale recht.

Dit decreet schrijft de totstandkoming voor van een openbaar register van financieel adviseurs 
waarvoor specifieke regels moeten gelden. Vijf jaar later zijn deze regels volgens de indiener 
nog steeds niet door het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken en Financiën 
uitgevaardigd en is er dientengevolge sprake van een feitelijke inbreuk op de Europese 
wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

De indiener verwijst naar een Italiaans wetgevend decreet (nr. 164/2007) dat de 
totstandkoming via nadere uitvoeringsregels voorschrijft van een register van "financieel 
adviseurs". De indiener stelt dat de Italiaanse autoriteiten deze uitvoeringsregels nog niet 
hebben vastgesteld en dat dit een schending oplevert van de Richtlijn 2004/39/EG betreffende 
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markten voor financiële instrumenten (MiFID)1 en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

Opmerkingen van de Commissie

De MiFID stelt regels vast voor het in het kader van financieringsinstrumenten verrichten van 
beleggingsdiensten en -activiteiten door beleggingsondernemingen en kredietinstellingen. 
Beleggingsadvies maakt deel uit van de lijst van beleggingsdiensten.

Elke lidstaat schrijft voor dat voor het als gewoon beroep of bedrijf beroepsmatig verrichten 
van beleggingsdiensten of -activiteiten vooraf een vergunning overeenkomstig artikel 5 van 
MiFID moet zijn verleend. Op grond van de richtlijn zijn beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen de bevoegde entiteiten om beleggingsdiensten en activiteiten te verrichten. 
Bij het verrichten daarvan zijn beleggingsondernemingen en kredietinstellingen gebonden aan 
gedetailleerde voorschriften voor bedrijfsuitoefening en organisatie.

Bij wijze van uitzondering op deze regels kunnen de lidstaten op grond van artikel 3 van 
MiFID besluiten personen die beleggingsadvies verstrekken, orders ontvangen en doorgeven 
en geen aan hun cliënten toebehorende gelden of effecten beheren, van de toepassing van de 
richtlijn vrij te stellen. Op deze personen is de MiFID niet van toepassing en zij hebben geen 
recht om in andere lidstaten diensten te verrichten of bijkantoren te vestigen.

De Commissie heeft wetgevingsvoorstellen goedgekeurd voor de herziening van MiFID2. De 
voorstellen bevatten regels voor de verlening van onafhankelijke beleggingsadviezen en 
verscherpen de voorwaarden waaronder lidstaten de vrijstellingsclausule van artikel 3 van 
MiFID kunnen toepassen. Er wordt voorgeschreven dat personen die onder de 
vrijstellingsclausule vallen, aan voorschiften moeten voldoen die op een aantal terreinen ten 
minste gelijk zijn aan die welke voor beleggingsondernemingen en kredietinstellingen gelden 
(met name op het gebied van toezicht en de eisen met betrekking tot de bedrijfsuitoefening). 
Over de wetgevingsvoorstellen wordt momenteel onderhandeld in het kader van de gewone 
wetgevingsprocedure zoals geregeld in het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Conclusie

Op basis van de ter beschikking staande informatie over de omzetting van MiFID in Italië, 
moet iemand die in Italië beleggingsdiensten en activiteiten, met inbegrip van 
beleggingsadviezen, wil verrichten, een aanvraag indienen voor een desbetreffende 
vergunning voor een beleggingsonderneming. Deze eis komt overeen met de bepalingen van 
MiFID.
Lidstaten kunnen een specifieke regeling invoeren voor het verlenen van beleggingsadviezen 
op grond van artikel 3. Op grond van de richtlijn is een dergelijke regeling echter facultatief 
en niet verplicht voor de lidstaten en de Commissie kan de lidstaten dan ook niet dwingen om 
een dergelijke regeling op nationaal niveau in te voeren.

                                               
1 Richtlijn 2004/39/EG (PB L 145 van 30.4.2004).
2 De wetgevingsvoorstellen zijn te vinden op het volgende adres: 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm


