
CM\777625DA.doc PE423.666v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

20.03.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0820/2008 af Georgios Apostolidis, græsk statsborger, og 4 
medunderskrivere, om manglende gennemførelse i Grækenland af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle 
instrumenter

1. Sammendrag

Andrageren og medunderskriverne er aktionærer i børsvirksomheden "Akropolis", der blev 
fradømt retten til at udøve erhvervsmæssig virksomhed på grundlag af en lovbestemmelse, 
som ville være bortfaldet, hvis de græske myndigheder rettidigt havde gennemført 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF om markeder for 
finansielle instrumenter. Andrageren mener, at han er offer for grov tilsidesættelse af 
direktivets artikel 8 om inddragelse af tilladelser og bestemmelserne om ret til god forvaltning 
og adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, der er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og han anmoder følgelig Europa-
Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragendet er indgivet af aktionærerne i et græsk aktieselskab (Akropolis Brokerage 
Company, i det følgende benævnt "selskabet"), der yder investeringsservice. Den græske 
kapitalmarkedskommission fradømte selskabet retten til at drive virksomhed på grundlag af 
en bestemmelse (artikel 4, stk. 5, litra c), i lov 1806/1988), som blev ophævet ved artikel 85 i 
lov 3606/2007 efter gennemførelsen af direktivet om markeder for finansielle instrumenter 
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2004/39/EF (MiFID)1. 

Klagen

Andragerne mener, at den græske kapitalmarkedskommission ville have truffet en anden 
beslutning, hvis den havde anvendt MiFID i stedet for bestemmelserne i direktivet om 
investeringsservice 1993/22/EF (ISD)2, som MiFID erstattede. Det er korrekt, at artikel 8 i 
MiFID erstattede artikel 3, stk. 7, i direktivet om investeringsservice 1993/22/EF (ISD): I 
henhold til artikel 3, stk. 7, i ISD kunne et investeringsselskabs tilladelse inddrages, såfremt 
det havde gjort sig skyldigt i alvorlige og systematiske overtrædelser af direktivets artikel 10 
og 11, men artikel 3, stk. 7, litra f), gav medlemsstaterne mulighed for at vedtage yderligere 
og eventuelt strengere inddragelsesbestemmelser. Artikel 8, litra d), i MiFID præciserer, at en 
tilladelse kun kan inddrages, hvis et investeringsselskab har gjort sig skyldigt i alvorlig og 
systematisk overtrædelse af direktivets bestemmelser. Artikel 8, litra e), i MiFID giver 
endvidere medlemsstaterne mulighed for at inddrage en tilladelse i henhold til national 
lovgivning i andre tilfælde, som falder uden for MiFID's anvendelsesområde. Med henvisning 
til artikel 70 i MiFID i direktivets formulering af 2004 fremfører andragerne, at den græske 
stat burde have gennemført MiFID før den 1. november 2007, og at den ved sin undladelse 
har voldt dem skade. 
Andragerne mener endvidere, at den græske kapitalmarkedskommissions beslutning er i strid 
med artikel 1 i den første tillægsprotokol til og artikel 6 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention samt artikel 16, 17, 41 og 47 i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder.

Kommissionens bemærkninger

a) Om anvendelsen af MiFID

- Om datoen for MiFID's ikrafttræden

I det foreløbige udkast til artikel 70 i MiFID blev medlemsstaterne forpligtet til at gennemføre 
MiFID 24 måneder efter direktivets ikrafttræden den 30. april 2004. Artikel 70 i MiFID blev 
derefter ændret ved artikel 1, stk. 5, i direktiv 2006/31/EF3, som forlængede fristen for 
gennemførelse af MiFID fra den 1. maj 2006 til den 31. januar 2007, og som udsatte 
anvendelsesfristen til den 1. november 2007 for at give selskaberne tid til at tilpasse sig den 
nye lovgivningsramme.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle 
instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF; EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1-44. 
2 Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer; EFT 
L 197 af 6.8.1993, s. 58.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/31/EF af 5. april 2006 om ændring af direktiv 
2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister (EØS-relevant tekst); 
EUT L 11 af 27.4.2006, s. 60-63. 
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Enkeltpersoner kan først påberåbe sig en ret fastlagt i et direktiv efter anvendelsesdatoen.
Kommissionen kan bekræfte, at medlemsstaterne har gennemført direktivet i tide, hvis 
gennemførelsesdatoen ligger før anvendelsesdatoen som i tilfældet med MiFID. Pr. 31. januar 
2007 havde Kommissionens tjenestegrene ikke modtaget nogen oplysninger om, at 
gennemførelsen af MiFID havde fundet sted i Grækenland. Der blev derfor indledt en 
overtrædelsesprocedure for manglende gennemførelse af MiFID i april 2007. Proceduren blev 
indstillet den 11. december 2007, efter at Grækenland oplyste at have gennemført MiFID den 
3. september 2007. Lovbestemmelserne fra Grækenlands gennemførelsen af MiFID trådte i 
kraft den 1. november 2007, hvilket er i overensstemmelse med direktiv 2006/31/EF.

- Om fortolkningen af artikel 8, litra d), i MiFID:

Artikel 8, litra d), i MiFID foreskriver, at den kompetente myndighed kan inddrage et 
investeringsselskabs tilladelse, hvis selskabet har gjort sig skyldigt i alvorlig og systematisk 
overtrædelse af de bestemmelser om investeringsselskabers vilkår for drift, der vedtages i 
medfør af MiFID. Fællesskabsretten indeholder imidlertid ingen bestemmelser om den 
administrative procedure for inddragelse af tilladelsen. Fortolkningen af, hvornår en tilladelse 
kan inddrages som følge af en "alvorlig og systematisk overtrædelse" i henhold til artikel 8, 
litra d), i MiFID, skal foretages af de kompetente myndigheder, der anvender loven i det 
enkelte tilfælde, og i sidste ende af de nationale domstole.

b) Om de grundlæggende rettigheder 

Medlemsstaterne skal respektere de grundlæggende rettigheder, når de anvender 
fællesskabslovgivningen. For så vidt angår friheden til at oprette og drive egen virksomhed 
samt ejendomsretten (jf. artikel 16 og 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder), bør det erindres, at der under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan 
indføres begrænsninger i udøvelsen af disse rettigheder, såfremt begrænsningerne er 
nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen. 
Inddragelse af tilladelser er en foranstaltning, som udtrykkeligt er fastlagt i direktiv 
1993/22/EØF (og derefter i direktiv 2004/39/EF), og som har til formål at yde investorer en 
høj grad af beskyttelse. Som forklaret ovenfor (artikel 1, stk. 2) er det op til de administrative 
enheder, og i sidste ende de nationale domstole, at vurdere, hvorvidt betingelserne for 
inddragelse er opfyldt i en konkret sag. 

I modsætning til spørgsmålet om inddragelse af tilladelser er likvidationsbehandlingen i 
Grækenland (herunder metoden til udpegelse af en tilsynsførende for likvidationen), som 
andrageren henviser til, ikke reguleret af fællesskabslovgivningen, hvorfor Kommissionen 
ikke har beføjelse til at undersøge en eventuel overtrædelse af retten til effektive retsmidler og 
til en retfærdig rettergang i denne sammenhæng. 

Med hensyn til retten til god forvaltning indeholder andragendet kun sparsomme oplysninger 
om, under hvilke omstændighederne og hvilken procedure de græske myndigheder skal have 
overtrådt reglerne for god forvaltningsskik. Som følge deraf kan Kommissionen ikke tage 
stilling til anvendelsen af eller andre forhold omkring princippet om god forvaltning.

Konklusioner
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Der kan på grundlag af andragendet ikke konstateres nogen fejlagtig gennemførelse af eller 
konsekvent dårlig administrativ praksis i forbindelse med MiFID i Grækenland. Grækenland 
overholdt anvendelsesfristen for MiFID den 1. november 2007. Indsigelser mod den græske 
kapitalmarkedskommissions beslutninger, som er truffet på grundlag af græsk lovgivning, 
skal i første omgang rettes til de græske domstole." 


