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Tárgy: A Georgios Apostolidis, görög állampolgár által benyújtott 0820/2008. 
számú, 4 aláírást tartalmazó petíció Görögországban a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv be nem 
tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója és annak aláírói az „Akropolis” tőzsdén jegyzett vállalat részvényesei, 
amelytől olyan törvényrendelet alapján vonták meg a gazdasági tevékenység folytatásának 
jogát, amely hatályát vesztette volna, ha a görög hatóságok időben átültetik a pénzügyi 
eszközök piacairól szóló 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy áldozatul esett az irányelv engedélyek visszavonásáról szóló 8. 
cikkének, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített, megfelelő ügyintézéshez 
való jog és hatékony jogorvoslathoz és méltányos bírósági eljáráshoz való jog durva 
megsértésének, következésképpen arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíciót egy befektetési szolgáltatásokat biztosító görög részvénytársaság (az Akropolis 
Brókercég, a továbbiakban: a brókercég) részvényesei nyújtották be. A görög Tőkepiaci 
Bizottság visszavonta a brókercég engedélyét egy rendelkezés (az 1806/1988. sz. törvény 4. 
cikke (5) bekezdésének c) pontja) alapján, amelyet a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
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2004/39/EK irányelvet (MiFID)1 átültető 3606/2007. sz. törvény 85. cikke helyezett hatályon 
kívül. 
A panasz

A petíció benyújtói úgy vélik, hogy a görög Tőkepiaci Bizottság másképp határozott volna, ha 
az értékpapír-befektetési szolgáltatásokról szóló 1993/22/EK (ISD) irányelv2 rendelkezései 
helyett a MiFID lett volna érvényes, amely az ISD helyébe lépett. A MiFID 8. cikke 
csakugyan az értékpapír-befektetési szolgáltatásokról szóló 1993/22/EK (ISD) irányelv 3. 
cikke (7) bekezdésének helyébe lépett. Az ISD 3. cikkének (7) bekezdése az engedélyek 
visszavonása tekintetében az irányelv 10. és 11. cikkének súlyos és rendszeres megsértésére 
vonatkozó követelményt tartalmazott, az f) pontban azonban engedélyezte a tagállamoknak, 
hogy további és esetleg szigorúbb szabályokat fogadjanak el a visszavonásra vonatkozóan. A 
MiFID 8. cikkének d) pontja a rendelkezések súlyos és rendszeres megsértését feltételezi az 
engedély visszavonásához. A MiFID 8. cikkének e) pontja engedélyezi a tagállamoknak, hogy 
a MiFID hatálya alá nem tartozó, a nemzeti jog által előírt egyéb esetekben is az engedély 
visszavonására irányuló szankciót vezessenek be. A petíció benyújtói a MiFID 70. cikkének 
2004-es megfogalmazását idézik azon állításuk alátámasztása érdekében, hogy a görög 
államnak 2007. november 1-je előtt kellett volna elvégeznie a MiFID átültetését, valamint 
hogy ez a mulasztás kárt okozott nekik. 
Ezenkívül a petíció benyújtói úgy gondolják, hogy a görög Tőkepiaci Bizottság határozata 
ellentétes az emberi jogokról szóló európai egyezmény (ECHR) első kiegészítő 
jegyzőkönyvének 1. cikkével, az ECHR 6. cikkével, valamint az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 16., 17., 41. és 47. cikkével.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

a) A MiFID alkalmazásáról

- A MiFID alkalmazásának időpontjáról:

A MiFID 70. cikkének eredeti megfogalmazása azt a kötelezettséget írta elő a tagállamok 
számára, hogy az irányelvet 2004. április 30-i hatálybalépésétől számított 24 hónap elteltével 
ültessék át a nemzeti jogba. Később a MiFID 70. cikkét a 2006/31/EK irányelv3 1. cikkének 
(5) bekezdése módosította, amely a MiFID átültetésére vonatkozó határidőt 2006. május 1-
jéről 2007. január 31-ére hosszabbította meg, valamint az alkalmazás tekintetében későbbi, 
2007. november 1-jei határidőt állapított meg annak érdekében, hogy a vállalkozásoknak 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök 
piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről; HL L 145., 
2004.4.30., 1–44. o. 
2 A Tanács 1993. május 10-i 93/22/EGK irányelve az értékpapír-befektetési szolgáltatásokról; HL L 197., 
1993.8.6., 58. o.

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. április 5-i 2006/31/EK irányelve a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelvbe foglalt egyes határidők módosításáról (EGT vonatkozású szöveg); 
HL L 114., 2006.4.27., 60–63. o. 
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legyen idejük ahhoz, hogy alkalmazkodjanak az új szabályozási kerethez. 
A magánszemélyek csak akkor gyakorolhatnak egy adott irányelven alapuló jogot, amikor az 
alkalmazásra vonatkozó határidő letelik. A Bizottság ellenőrzi, hogy a tagállamok teljesítik-e 
időben az átültetésre vonatkozó határidőt, amennyiben az átültetésre vonatkozó határidő 
megelőzi az alkalmazásra vonatkozót, ahogy a MiFID esetében. Görögország esetében a
Bizottság szolgálatai nem kaptak értesítést arról, hogy a MiFID átültetésére 2007. január 31-
jéig sor került. Ezért a MiFID átültetésének elmulasztása miatt 2007 áprilisában jogsértési 
eljárást indítottak. A jogsértéssel kapcsolatos ügyet 2007. december 11-én zárták le, miután 
Görögország 2007. szeptember 3-án bejelentette, hogy megtörtént a MiFID átültetése. A 
MiFID görögországi átültetését biztosító jogi rendelkezések a 2006/31/EK irányelv által 
előírtaknak megfelelően 2007. november 1-jén léptek hatályba.

- A MiFID 8. cikke d) pontjának értelmezéséről:

A MiFID 8. cikkének d) pontja előírja, hogy az illetékes hatóság visszavonhatja a befektetési 
vállalkozás számára kibocsátott engedélyt, amennyiben a befektetési vállalkozás súlyosan és 
rendszeresen megsértette a befektetési vállalkozások működési feltételeire irányadó, a MiFID 
alapján elfogadott rendelkezéseket. A közösségi jog azonban nem foglal magában szabályokat 
az engedély visszavonására vonatkozó igazgatási eljárást illetően. Annak értelmezését, hogy 
egy engedély mikor vonható vissza a rendelkezéseknek a MiFID 8. cikke d) pontja szerinti 
„súlyos és rendszeres megsértése” miatt, a jogszabályt az adott esetben alkalmazó illetékes 
hatóságoknak kell elvégezniük, és végül a nemzeti bíróságok feladata, hogy ezt helyesen 
ítéljék meg. 

b) Az alapvető jogokról

A tagállamoknak a közösségi jogszabályok alkalmazása során tiszteletben kell tartaniuk az 
alapvető jogokat. A vállalkozói szabadságot és a tulajdonhoz való jogot illetően (amelyek az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 16., illetve 17. cikkében szerepelnek) meg kell jegyezni, 
hogy az arányosság elvére is figyelemmel, lehetőség van az említett jogok gyakorlásának 
korlátozására, amennyiben ez szükséges és valóban megfelel az Unió által elismert általános 
érdekkel kapcsolatos célkitűzéseknek. Az engedélyek visszavonása olyan intézkedés, amelyet 
az 1993/22/EGK irányelv (majd a 2004/39/EK irányelv) határozottan előír, aminek célja, 
hogy a befektetők magas szintű védelemben részesüljenek. A fentiekben (1.2. pont) kifejtettek 
szerint a közigazgatási hatóságok, és végső soron a nemzeti bíróságok feladata annak 
megállapítása, hogy egy konkrét esetben teljesülnek-e a visszavonásra vonatkozó feltételek. 

Az engedély visszavonásával ellentétben a görögországi felszámolási eljárást (beleértve a 
felszámolást felügyelő személy kijelölésének módozatait), amelyre a petíció benyújtója 
hivatkozik, nem szabályozzák a közösségi jogszabályok, ezért a Bizottság nem rendelkezik 
hatáskörrel ahhoz, hogy ebben a vonatkozásban megvizsgálja a hatékony jogorvoslathoz és a 
tisztességes tárgyaláshoz való jog lehetséges megsértését. 

Végezetül a megfelelő ügyintézéshez való joggal kapcsolatban a petíció nagyon kevés 
információt tartalmaz a körülmények és az eljárás tekintetében, amelyekkel kapcsolatban a 
görög hatóságok állítólag megsértették a megfelelő ügyintézés szabályait. Következésképpen 
a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy megvizsgálja a megfelelő ügyintézés elvének 
alkalmazását vagy egyéb vonatkozását.



PE423.666v01-00 4/4 CM\777625HU.doc

HU

Következtetések

A petíció alapján nem állapíthatók meg arra utaló jelek, hogy Görögországban a MiFID 
vonatkozásában nem megfelelő átültetésre vagy következetesen helytelen közigazgatási 
gyakorlatra került sor. Görögország 2007. november 1-jén teljesítette a MiFID alkalmazására
vonatkozó határidőt. A görög Tőkepiaci Bizottság által a görög jog alapján hozott határozatok 
vitatása elsősorban a görög bíróságokra tartozik. 


