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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0910/2012, adresată de D.V., de cetățenie italiană, privind nepunerea în 
aplicare a Directivei privind piețele instrumentelor financiare (MiFID -
2006/73/CE) și eșecul de a stabili categoria de consultanți financiari

1. Rezumatul petiției

Prin Decretul Legislativ italian nr. 164 din 17 septembrie 2007, guvernul italian a transpus 
Directiva 2006/73/CE privind armonizarea financiară.

Această lege prevede instituirea unui registru al consultanților financiari reglementați printr-o 
lege specială. Potrivit petiționarului, au trecut cinci ani, iar Ministerul Economiei și Finanțelor 
din Italia nu a emis încă regulamentul de instituire, ceea ce înseamnă neaplicarea în fapt a 
legii europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Petiționarul face referire la Decretul legislativ italian (nr. 164/2007) care prevede stabilirea 
unui registru al „consultanților financiari” în funcție de adoptarea unor noi dispoziții de 
punere în aplicare. Petiționarul susține că acele dispoziții de punere în aplicare nu au fost încă 
adoptate de autoritățile italiene și că acest fapt ar încălca Directiva 2004/39/CE privind piețele 
instrumentelor financiare (MiFID)1 și măsurile de punere în aplicare a acesteia.

                                               
1 Directiva 2004/39/CE (JO L 145, 30.4.2004).
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Observațiile Comisiei 

Directiva MiFID reglementează furnizarea de servicii și activități de investiții de către 
societățile de investiții și instituțiile de credit în legătură cu instrumentele financiare. 
Serviciile de consultanță în materie de investiții sunt incluse pe lista serviciilor de investiții. 
Statele membre impun ca furnizarea de servicii de investiții sau desfășurarea activităților de 
investiții ca ocupație sau activitate curentă cu titlu profesional să facă obiectul unei autorizări 
prealabile în conformitate cu articolul 5 din MiFID. Societățile de investiții și instituțiile de 
credit sunt entitățile autorizate să furnizeze servicii și activități de investiții în conformitate cu 
această directivă. Atunci când le furnizează, societățile de investiții și instituțiile de credit fac 
obiectul unor cerințe detaliate privind conduita profesională și structura organizatorică, 
specificate în directivă.
Ca excepție de la acest cadru, articolul 3 din MiFID permite statelor membre să nu pună în 
aplicare directiva în cazul persoanelor care furnizează servicii de consultanță în materie de 
investiții și servicii de primire și de transmitere a ordinelor și care nu sunt autorizate să dețină 
titluri de valoare sau fonduri ale clienților. Aceste persoane sunt excluse din sfera de aplicare 
a Directivei MiFID și nu pot beneficia de libertatea de a presta servicii sau de a stabili 
sucursale în alte state membre.
Comisia a adoptat propuneri legislative privind revizuirea Directivei MiFID1. Propunerile 
introduc cerințe pentru furnizarea de servicii de consultanță în materie de investiții în mod 
individual și consolidează condițiile în care statele membre sunt autorizate să mențină excepții 
opționale în conformitate cu articolul 3 din MiFID, solicitând ca persoanele acoperite de 
excepție să facă obiectul unor cerințe care sunt cel puțin analoage celor aplicabile societăților 
de investiții și instituțiilor de credit într-o serie de domenii (în special, în domeniul 
supravegherii și al normelor de conduită profesională). Propunerile legislative fac, în prezent, 
obiectul negocierilor în cadrul procedurii legislative ordinare, reglementate în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 

Concluzii

Pe baza informațiilor disponibile privind transpunerea Directivei MiFID în Italia, o persoană 
care dorește să furnizeze servicii și activități de investiții, inclusiv de consultanță în materie de 
investiții, în Italia trebuie să solicite autorizarea relevantă ca societate de investiții. Această 
cerință este în conformitate cu dispozițiile MiFID. 
Statele membre pot introduce un regim specific pentru furnizarea de servicii de consultanță în 
materie de investiții, în conformitate cu articolul 3. Punerea la dispoziție a unui astfel de 
regim este totuși opțională și neobligatorie pentru statele membre, în conformitate cu 
directiva, iar Comisia nu poate obliga statele membre să introducă acest regim la nivel 
național.

                                               
1 Propunerile legislative pot fi consultate la următoarea adresă: 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm


