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Przedmiot: Petycja nr 0910/2012, którą złożył D. V. (Włochy), w sprawie 
niezastosowania dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych 
(MiFID – 2006/73/WE). Nieutworzenie kategorii doradców finansowych

1. Streszczenie petycji

Dekretem ustawodawczym nr 164 z dnia 17 września 2007 r. rząd włoski dokonał 
transpozycji dyrektywy 2006/73/WE dotyczącej harmonizacji finansowej.

Ustawa ta przewiduje utworzenie rejestru doradców finansowych regulowanego specjalnymi 
przepisami prawnymi. Według autora petycji od momentu wprowadzenia ustawy minęło już 
pięć lat, a włoskie Ministerstwo Finansów i Gospodarki wciąż nie wydało odpowiedniego 
rozporządzenia, w wyniku czego doszło do uchybienia prawu unijnemu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Autor petycji odnosi się do włoskiego dekretu ustawodawczego (nr 164/2007), który 
przewiduje utworzenie rejestru doradców finansowych, pod warunkiem przyjęcia dalszych 
przepisów wykonawczych. Twierdzi on, że władze włoskie nie przyjęły jeszcze przepisów 
wykonawczych, co stanowi naruszenie dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 
finansowych 2004/39/WE (MiFID)1 oraz przepisów wykonawczych do niej.

                                               
1 Dyrektywa 2004/39/WE (Dz.U. L 145 z 30.4.2004).
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Uwagi Komisji

MiFID reguluje kwestie świadczenia usług inwestycyjnych oraz zakres działalności 
przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych w odniesieniu do instrumentów 
finansowych. Doradztwo inwestycyjne figuruje w wykazie usług inwestycyjnych.
Państwa członkowskie wymagają, aby świadczenie usług inwestycyjnych lub prowadzenie 
działalności inwestycyjnej w formie regularnej działalności zawodowej podlegało wymogowi 
uzyskania wcześniejszego zezwolenia zgodnie z art. 5 MiFID. Przedsiębiorstwa inwestycyjne 
oraz instytucje kredytowe to organy, którym na mocy dyrektywy wolno świadczyć usługi 
inwestycyjne oraz prowadzić działalność w zakresie inwestycji. Świadcząc tego rodzaju 
usługi przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz instytucje kredytowe podlegają szczegółowym 
wymogom dotyczącym prowadzenia działalności oraz wymogom organizacyjnym 
określonym w dyrektywie.
W ramach wyjątku art. 3 MiFID zezwala państwom członkowskim na niestosowanie 
dyrektywy do osób, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i 
przekazywania zamówień i które nie posiadają zezwolenia na przechowywanie środków 
finansowych lub papierów wartościowych należących do klientów. Osoby te są wykluczone z 
zakresu MiFID i nie mogą korzystać ze swobody świadczenia usług oraz tworzyć filii w 
innych państwach członkowskich.
Komisja przyjęła wnioski ustawodawcze w sprawie przeglądu MiFID1. Wnioski obejmują 
wymogi niezależnego świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego oraz wzmacniają 
warunki, na mocy których państwa członkowskie mogą utrzymać fakultatywne wyłączenia na 
mocy art. 3 MiFID poprzez postawienie wymogu, by osoby objęte wyłączeniem podlegały 
wymogom, które są przynajmniej analogiczne do tych odnoszących się do przedsiębiorstw 
inwestycyjnych i instytucji kredytowych w szeregu dziedzin (szczególnie w dziedzinie 
nadzoru oraz realizacji zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności). Wnioski 
ustawodawcze są w chwili obecnej negocjowane w kontekście zwykłej procedury 
ustawodawczej regulowanej Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Podsumowanie

W oparciu o dostępne informacje dotyczące transpozycji MiFID we Włoszech, osoba 
pragnąca świadczyć usługi i prowadzić działalność w zakresie inwestycji, w tym usługi 
doradztwa inwestycyjnego, we Włoszech, musi wnieść o odnośne zezwolenie jako 
przedsiębiorstwo inwestycyjne. Wymóg ten jest zgodny z przepisami MiFID.
Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy specjalne dotyczące świadczenia usług 
doradztwa inwestycyjnego zgodnie z art. 3. Jednakże świadczenie takich usług jest 
fakultatywne i nie jest obowiązkowe dla państw członkowskich zgodnie z dyrektywą, a 
Komisja nie może zobowiązać państw członkowskich do wprowadzenia ich na szczeblu 
krajowym.

                                               
1 Wnioski ustawodawcze można znaleźć pod następującym adresem: 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm


