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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0820/208, Georgios Apostolidis, Kreikan kansalainen, (ja 
4 allekirjoittanutta) rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanon 
laiminlyönnistä Kreikassa 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ja muut allekirjoittaneet omistavat arvopapereita välittävän Akropolis-
yrityksen osakkeita. Yritys menetti välitysoikeutensa oikeudellisen määräyksen perusteella. 
Tämä kyseinen määräys olisi rauennut, mikäli Kreikan viranomaiset olisivat panneet 
täytäntöön rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/39/EY säännökset oikea-aikaisesti. Vetoomuksen esittäjä uskoo, että hän on 
kärsinyt toimiluvan peruuttamista koskevan direktiivin 8 artiklan sekä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan sisältyvien oikeutta hyvään hallintoon, oikeutta tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen käyttöön ja oikeutta puolueettomaan tuomioistuimeen koskevien 
periaatteiden noudattamatta jättämisestä. Hän pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan 
asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 24. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä ja muut allekirjoittaneet ovat sijoituspalveluja tarjoavan kreikkalaisen 
osakeyhtiön (Akropolis Brokerage Company, jäljempänä "yhtiö") osakkeenomistajia. Kreikan 
pääomamarkkinoiden valvontakomissio peruutti yhtiön toimiluvan vedoten (lain 1806/1988 
4 §:n 5 momentin c kohdan) säännökseen, joka kumottiin rahoitusvälineiden markkinoista 
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annetun direktiivin 2004/39/EY1 (jäljempänä rahoitusvälinemarkkinadirektiivi) saattamiseksi 
osaksi kansallista lainsäädäntöä annetun lain 3606/2007 85 §:llä. 
Valitus

Vetoomuksen esittäjät katsovat, että Kreikan pääomamarkkinoiden valvontakomission päätös 
olisi ollut toisenlainen, jos asiassa olisi sovellettu rahoitusvälinemarkkinadirektiiviä eikä 
sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla annettua direktiiviä 1993/22/EY (jäljempänä 
sijoituspalveludirektiivi)2, jonka rahoitusvälinemarkkinadirektiivi korvasi. 
Rahoitusvälinemarkkinadirektiivin 8 artikla todellakin korvasi sijoituspalveludirektiivin 
3 artiklan 7 kohdan. Sijoituspalveludirektiivin 3 artiklan 7 kohtaan sisältyi edellytys, jonka 
mukaan toimilupa voidaan peruuttaa, jos sijoituspalveluyritys on vakavalla ja 
järjestelmällisellä tavalla rikkonut 10 ja 11 artiklan mukaisesti annettuja säännöksiä, mutta 
kyseisen kohdan f alakohdassa jäsenvaltioille annettiin mahdollisuus ottaa käyttöön myös 
muita, mahdollisesti tiukempia peruuttamista koskevia sääntöjä. 
Rahoitusvälinemarkkinadirektiivin 8 artiklan d kohdan nojalla toimilupa voidaan peruuttaa, 
jos sijoituspalveluyritys on vakavalla ja järjestelmällisellä tavalla rikkonut direktiivin 
säännöksiä. Rahoitusvälinemarkkinadirektiivin 8 artiklan e kohdassa annetaan jäsenvaltioille 
mahdollisuus ottaa käyttöön toimiluvan peruuttamista koskeva seuraamus myös muissa 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa, jotka eivät kuulu 
rahoitusvälinemarkkinadirektiivin soveltamisalaan. Vetoomuksen esittäjät vetoavat 
rahoitusvälinemarkkinadirektiivin 70 artiklaan, sellaisena kuin se oli voimassa vuonna 2004, 
ja väittävät, että Kreikan valtion olisi pitänyt saattaa rahoitusvälinemarkkinadirektiivi osaksi 
kansallista lainsäädäntöään ennen 1. marraskuuta 2007 ja että heille on aiheutunut vahinkoa 
siitä, ettei Kreikan valtio ole tehnyt näin. 
Vetoomuksen esittäjät myös katsovat, että Kreikan pääomamarkkinoiden valvontakomission 
päätös on ristiriidassa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
yleissopimuksen (jäljempänä Euroopan ihmisoikeussopimus) ensimmäisen lisäpöytäkirjan 
1 artiklan, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan sekä EU:n perusoikeuskirjan 16, 17, 
41 ja 47 artiklan kanssa.

Vetoomusta koskevat komission huomautukset

a) Rahoitusvälinemarkkinadirektiivin soveltaminen

- Rahoitusvälinemarkkinadirektiivin soveltamisen alkamispäivä:

Rahoitusvälinemarkkinadirektiivin 70 artiklassa asetettiin alun perin jäsenvaltioille velvoite 
saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 24 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta 
30. huhtikuuta 2004. Tätä artiklaa muutettiin sittemmin direktiivin 2006/31/EY3 1 artiklan 
                                               
1 Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21. huhtikuuta 2004, 
rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY 
kumoamisesta; EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1–44. 
2 Neuvoston direktiivi 93/22/ETY, annettu 10 päivänä toukokuuta 1993, sijoituspalveluista 
arvopaperimarkkinoilla; EYVL L 197, 6.8.1993, s. 58.

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/31/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, 
rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta eräiden määräaikojen 
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5 kohdalla, jossa määräaikaa rahoitusvälinemarkkinadirektiivin saattamiselle osaksi 
kansallista lainsäädäntöä jatkettiin 31. tammikuuta 2007 saakka (aiemmin 
1. toukokuuta 2006) ja jossa lykättiin direktiivin soveltamista alkamaan 1 päivästä 
marraskuuta 2007, jotta yrityksille annetaan aikaa mukautua uuteen sääntelykehykseen. 
Yksilö voi vedota direktiiviin perustuvaan oikeuteen vasta, kun direktiiviä on alettu soveltaa. 
Komissio varmistaa, että jäsenvaltiot ovat täyttäneet velvoitteensa saattaa direktiivi oikea-
aikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos kyseinen ajankohta edeltää soveltamisen 
alkamispäivää, kuten rahoitusvälinemarkkinadirektiivin kohdalla. Kreikan tapauksessa 
komission yksiköt eivät saaneet ilmoitusta rahoitusvälinemarkkinadirektiivin saattamisesta 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. tammikuuta 2007 mennessä. Komissio aloitti tästä syystä 
rikkomismenettelyn Kreikkaa vastaan huhtikuussa 2007. Menettely lopetettiin 
11. joulukuuta 2007 sen jälkeen, kun Kreikka ilmoitti rahoitusvälinemarkkinadirektiivin 
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä 3. syyskuuta 2007. Säännökset, joilla 
rahoitusvälinemarkkinadirektiivi saatetaan osaksi Kreikan lainsäädäntöä, tulivat voimaan 
1. marraskuuta 2007, kuten direktiivissä 2006/31/EY säädetään.

- Rahoitusvälinemarkkinadirektiivin 8 artiklan d kohdan tulkinta: 

Rahoitusvälinemarkkinadirektiivin 8 artiklan d kohdassa säädetään, että toimivaltainen 
viranomainen voi peruuttaa sijoituspalveluyritykselle myönnetyn toimiluvan, jos 
sijoituspalveluyritys on vakavalla ja järjestelmällisellä tavalla rikkonut tämän direktiivin 
nojalla annettuja säännöksiä, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten toiminnalle asetettavia 
edellytyksiä. Yhteisön lainsäädäntöön ei kuitenkaan sisälly sääntöjä toimiluvan peruuttamista 
koskevasta hallinnollisesta menettelystä. Tulkinnan siitä, milloin toimilupa voidaan peruuttaa 
rahoitusvälinemarkkinadirektiivin 8 artiklan d kohdassa tarkoitetun "vakavan ja 
järjestelmällisen rikkomisen" perusteella, tekevät toimivaltaiset viranomaiset soveltaessaan 
lainsäädäntöä yksittäistapauksessa, ja sen arvioiminen on viime kädessä kansallisten 
tuomioistuinten asia. 

b) Perusoikeudet 

Jäsenvaltioiden on kunnioitettava perusoikeuksia soveltaessaan yhteisön lainsäädäntöä. 
Elinkeinovapauden ja omistusoikeuden (vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 ja 
17 artiklassa) osalta on syytä muistuttaa, että näiden oikeuksien käyttöä on mahdollista 
rajoittaa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, jos rajoitukset ovat välttämättömiä ja unionissa 
tunnustettujen yleistä etua koskevien tavoitteiden mukaisia. Toimilupien peruuttaminen on 
toimenpide, josta säädetään nimenomaisesti direktiivissä 1993/22/ETY (ja myöhemmin 
direktiivissä 2004/39/EY), jonka tarkoituksena on suojata sijoittajia tehokkaasti. Kuten edellä 
on selitetty, hallinnollisten yksikköjen ja viime kädessä kansallisten tuomioistuinten asia on 
arvioida, täyttyvätkö peruuttamisen edellytykset konkreettisessa tapauksessa. 

Toimiluvan peruuttamisesta poiketen selvitystilaan asettamista koskevaa menettelyä (mukaan 
luettuina selvitystilan valvojan nimittämiseen liittyvät muodollisuudet), johon vetoomuksen 
esittäjä viittaa, ei säännellä yhteisön lainsäädännössä. Tästä syystä komissiolla ei ole 
toimivaltaa tutkia, onko oikeutta tehokkaiden oikeussuojakeinojen käyttöön ja oikeutta 
puolueettomaan tuomioistuimeen mahdollisesti loukattu tässä yhteydessä. 

                                                                                                                                                  
osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti); EUVL L 114, 27.4.2006, s. 60–63. 
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Mitä tulee oikeuteen hyvään hallintoon, vetoomukseen sisältyy hyvin vähän tietoa 
olosuhteista ja menettelystä, joissa Kreikan viranomaiset ovat väitetysti rikkoneet hyvää 
hallintoa koskevia sääntöjä. Näin ollen komissio ei pysty arvioimaan hyvän hallinnon 
periaatteen soveltamista tai muita siihen liittyviä seikkoja.

Päätelmät

Vetoomuksen perusteella ei havaittu viitteitä siitä, että rahoitusvälinemarkkinadirektiivi olisi 
saatettu osaksi Kreikan kansallista lainsäädäntöä virheellisesti tai että siihen liittyisi Kreikassa 
johdonmukaisia huonoja hallintokäytäntöjä. Kreikka alkoi soveltaa 
rahoitusvälinemarkkinadirektiiviä 1. marraskuuta 2007, kuten direktiivissä säädetään. Kreikan 
pääomamarkkinoiden valvontakomission Kreikan lainsäädännön perusteella tekemät 
päätökset olisi ensisijaisesti riitautettava kreikkalaisissa tuomioistuimissa. 


