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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0820/208, внесена от Georgios Apostolidis, с гръцко 
гражданство, подкрепена от 4 лица, относно неуспешното прилагане в 
Гърция на Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на 
Съвета относно пазарите на финансови инструменти

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията и лицата, които я подкрепят, са акционери в 
инвестиционното дружество „Akropolis”, чиито права за търговия с ценни книжа са 
били отнети въз основа на законова разпоредба, която би била отменена, ако гръцките 
органи бяха приложили навреме разпоредбите на Директива 2004/39/EО на 
Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти. 
Вносителят на петицията счита, че е жертва на очевидно неспазване на член 8 от 
Директивата, който се отнася до отнемането на разрешително, и на разпоредбите, 
свързани с правото на добра администрация, достъп до ефективни правни средства за 
защита и на справедлив съдебен процес, които са изложени в Хартата на основните 
права на Европейския съюз, и поради тази причина моли за намесата на Европейския 
съюз.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 24 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията е внесена от акционерите на гръцко дружество с ограничена отговорност 
(Akropolis Brokerage Company, оттук нататък наричано „Дружеството”), предоставящо 
инвестиционни услуги. Гръцката Комисия за капиталови пазари е оттеглила лиценза на 
Дружеството въз основа на разпоредба (член 4, параграф 5, буква в)) от Закон 
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1806/1988), която се отменя от член 85 от закон 3606/2007 за транспониране на 
Директива 2004/39/EО относно пазарите на финансови инструменти (Директива 
относно пазарите на финансови инструменти)1.

Жалбата

Вносителите на петицията считат, че решението на гръцката Комисия за капиталови 
пазари би било различно, ако Директива относно пазарите на финансови инструменти
беше приложена вместо разпоредбите на Директива 1993/22/ЕО относно 
инвестиционните услуги в областта на ценните книжа2, която е заместена от
Директивата относно пазарите на финансови инструменти. Действително член 8 от 
Директивата относно пазарите на финансови инструменти замества член 3, параграф 7
от Директива 1993/22/ЕО относно инвестиционните услуги в областта на ценните 
книжа (Директива относно инвестиционните услуги). Член 3, параграф 7 от 
Директивата относно инвестиционните услуги съдържа изискване за грубо и системно
нарушаване на нейните членове 10 и 11 за оттегляне на разрешенията, но в своята буква 
е) разрешава на държавите-членки да приемат допълнителни и евентуално по-строги 
правила за оттеглянето. Член 8, буква г) от Директивата относно пазарите на 
финансови инструменти изисква грубо и системно нарушаване на разпоредбите й, за да 
се отнеме разрешително. Член 8, буква д) от Директивата относно пазарите на 
финансови инструменти разрешава на държавите-членки да въведат санкцията 
отнемане на разрешителното и в други случаи, предвидени в националното 
законодателство, които попадат извън обхвата на Директивата относно пазарите на 
финансови инструменти. Вносителите на петицията се позовават на член 70 от 
Директивата относно пазарите на финансови инструменти в неговата редакция от 
2004 г., за да обосноват твърдението, че Гърция е трябвало да транспонира Директивата 
относно пазарите на финансови инструменти преди 1 ноември 2007 г. и че фактът, че не 
е сторила това, е бил в техен ущърб.

Вносителите на петицията считат освен това, че решението на Гръцката комисия за 
капиталови пазари противоречи на член 1 от първия допълнителен протокол към 
европейската Конвенция за защита на правата на човека, член 6 от нея и членове 16, 17, 
41 и 47 от Хартата на основните права на ЕС.

Коментари на Комисията по петицията

a) Относно прилагането на Директивата относно пазарите на финансови 
инструменти

                                               
1 Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно 
пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на 
Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 
93/22/EИО на Съвета; ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр.1–44 
2 Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 година относно инвестиционните услуги в 
областта на ценните книжа; ОВ L 197, 6.8.1993 г., стр.58
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- Относно датата на прилагане на Директивата относно пазарите на финансови 
инструменти:

Член 70 от Директивата относно пазарите на финансови инструменти налага, в своята 
първоначална редакция, задължение на държавите-членки да транспонират 
Директивата относно пазарите на финансови инструменти 24 месеца след влизането й в 
сила на 30 април 2004 г. След това член 70 от Директивата относно пазарите на 
финансови инструменти е изменен с член 1, параграф 5 от Директива 2006/31/ЕО1, 
който удължава срока за транспониране за Директивата относно пазарите на финансови 
инструменти от 1 май 2006 г. до 31 януари 2007 г. и установява отложен срок за 
прилагането, на 1 ноември 2007 г., за да даде възможност на дружествата да се 
адаптират към новата нормативна уредба.

Едно лице може да задейства прилагането на право въз основа на директива само след 
като е отминала датата за прилагане. Комисията се уверява дали държавите-членки са 
изпълнили своето задължение за транспониране в срок, ако датата на транспониране 
предхожда датата на прилагане, както при Директивата относно пазарите на финансови 
инструменти. В случая на Гърция, службите на Комисията не са получили уведомление 
за транспониране на Директивата относно пазарите на финансови инструменти до 31 
януари 2007 г. Поради това през април 2007 г. е образувана процедура за неизпълнение 
на задължение заради неизвършено транспониране на Директивата относно пазарите на 
финансови инструменти. Процедурата за нарушение е прекратена на 11.12.2007 г., след 
като Гърция съобщава за транспониране на Директивата относно пазарите на 
финансови инструменти на 3.9.2007 г. Правните разпоредби за транспониране на 
Директивата относно пазарите на финансови инструменти в Гърция влизат в сила на 1 
ноември 2007 г., както е предвидено съгласно Директива 2006/31/ЕО.

- Относно тълкуването на член 8, буква г) от Директивата относно пазарите на 
финансови инструменти:

Член 8, буква г) от Директивата относно пазарите на финансови инструменти
предвижда, че компетентният орган може да отнеме разрешително на инвестиционен
посредник, ако той грубо и системно нарушава разпоредбите, приети с Директивата 
относно пазарите на финансови инструменти, които регулират условията за опериране 
на инвестиционните посредници. Общностното право обаче не съдържа каквито и да е 
правила относно административната процедура за отнемане на разрешително. 
Тълкуването на това кога разрешителното може да бъде отнето поради „грубо и 
системно нарушаване” по смисъла на член 8, буква г) от Директивата относно пазарите 
на финансови инструменти трябва да бъде осъществено от компетентните органи, 
които прилагат закона в отделния случай, и накрая националните съдилища да направят 
преценка.

                                               
1 Директива 2006/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година за 
изменение на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансовите инструменти по 
отношение на някои срокове (текст от значение за ЕИП); OВ L 114, 27.4.2006 г., стр.60–63 
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б) Относно основните права

Държавите-членки следва да спазват основните права, когато прилагат общностното 
законодателство. Що се отнася до свободата на осъществяване на търговска дейност и 
правото на собственост (които се съдържат в членове 16 и 17 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз), трябва да бъде припомнено, че съгласно принципа на 
пропорционалност са възможни ограничения на упражняването на тези права, ако те са 
необходими и реално отговарят на цели от общ интерес, признати от Съюза. 
Отменянето на разрешителни е мярка, която е изрично предвидена в Директива 
1993/22/ЕИО (а след това, в Директива 2004/39/ЕО), чиято цел е да осигури за 
инвеститорите високо равнище на защита. Както е обяснено по-горе (параграф 1.2), 
административните органи и евентуално националните съдилища са тези, които 
преценяват дали в конкретния случай са налице условията за отмяна.

За разлика от отмяната на разрешително, процедурата по ликвидация в Гърция 
(включително условията за назначаване на ликвидатор), на която се позовава 
вносителят на петицията, не се урежда от законодателството на Общността и поради 
тази причина Комисията няма правомощия да проучи за евентуално нарушаване на 
правото на ефективно правно средство за защита и на справедлив съдебен процес в този 
контекст.

Накрая, по отношение на правото на добра администрация, петицията съдържа съвсем 
ограничена информация за обстоятелствата и процедурата, при която гръцките органи, 
както се твърди, са нарушили правилата за добра администрация. Следователно
Комисията не е в състояние да прецени прилагането на принципа на добра 
администрация или други негови аспекти.

Заключения

Въз основа на петицията не могат да бъдат установени неточно транспониране или 
постоянна лоша административна практика в Гърция във връзка с Директивата относно 
пазарите на финансови инструменти. Гърция е спазила датата за прилагане на 
Директивата относно пазарите на финансови инструменти на 1 ноември 2007 г. Всяко 
оспорване на решения, приети от гръцката Комисия за капиталови пазари въз основа на 
гръцкото право, трябва да бъде отправено първо към гръцките съдилища.


