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Temats: Lūgumraksts Nr. 0820/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Georgios 
Apostolidis un kam pievienoti 4 paraksti, par nespēju savlaicīgi īstenot Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem 
Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs un pārējie tā parakstītāji ir biržas mākleru uzņēmuma „Akropolis”
akcionāri. Uzņēmumam atņēma tiesības tirgoties, pamatojoties uz tiesību normu, kas būtu 
zaudējusi spēku, ja Grieķijas iestādes laicīgi īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK noteikumus par finanšu instrumentu tirgiem. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka šīs situācijas, kurā viņš cietis, iemesls ir nevērība pret minētās direktīvas 8. pantu 
attiecībā uz atļauju atsaukšanu un noteikumiem par tiesībām uz labu pārvaldi, pieeju 
efektīviem tiesību aizsardzības līdzekļiem un objektīvai tiesai, kas noteikti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, un tāpēc viņš aicina Eiropas Parlamentu iejaukties. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 24. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

„Lūgumrakstu sagatavoja Grieķijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki (Akropoles 
Brokeru uzņēmums, turpmāk — „Uzņēmums”), kas sniedz investīciju pakalpojumus. 
Grieķijas Kapitāla tirgus komisija anulēja Uzņēmumam licenci, pamatojoties uz normu 
(Likuma Nr. 1806/1988 4. panta 5. punkts), kuru atcēla ar Likuma Nr. 3606/2007 85. pantu, 
transponējot Direktīvu 2004/39/EC par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID)1. 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu 
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Sūdzība

Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka Grieķijas Kapitāla tirgus komisijas lēmums būtu citāds, 
ja Direktīvas 1993/22/EK par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā (ISD)1 vietā būtu 
piemērota MiFID direktīva, kas aizstāja iepriekš minēto direktīvu. Patiešām Direktīvas par 
finanšu instrumentu tirgiem (MiFID) 8. pants aizstāja Direktīvas par ieguldījumu 
pakalpojumiem vērtspapīru jomā 3. panta 7. punktu. Direktīvas par ieguldījumu 
pakalpojumiem vērtspapīru jomā 3. panta 7. punktā ir noteikts, ka nopietnu un sistemātisku 
direktīvas 10. un 11. panta pārkāpumu gadījumos, licenci anulē, bet f) apakšpunkts atļauj 
dalībvalstīm pieņemt papildu un iespējams vēl stingrākus noteikumus licences anulēšanai. 
MiFID 8. panta d) apakšpunktā ir iekļauta prasība anulēt licenci par nopietniem un 
sistemātiskiem direktīvas normu pārkāpumiem. MiFID 8. panta e) apakšpunkts ļauj 
dalībvalstīm ieviest licences anulēšanu kā sankciju arī citos gadījumos, kas paredzēti 
nacionālajā likumdošanā, bet kas neietilpst MiFID piemērošanas jomā. Lūgumraksta 
iesniedzēji atsaucas uz MiFID 70. pantu, tā 2004. gada redakcijā, argumentējot, ka Grieķijai 
vajadzēja MiFID transponēt ātrāk par 2007. gada 1. novembri un tās neizdarība radīja viņiem 
kaitējumu. 
Lūgumraksta iesniedzēji arī uzskata, ka Grieķijas Kapitāla tirgus komisijas lēmums pārkāpj 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pirmā papildu protokola 1. pantu, Konvencijas 6. pantu un 
ES Pamattiesību hartas 16., 17., 41. un 47. pantu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

a) Par MiFID piemērošanu

- Par MiFID piemērošanas datumu:

MiFID 70. panta sākotnējā redakcija paredzēja dalībvalstīm par pienākumu transponēt MiFID
24 mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā 2004. gada 30. aprīlī. MiFID 70. pantu vēlāk grozīja ar 
Direktīvas 2006/31/EK2 1. panta 5. punktu, pagarinot MiFID transponēšanas termiņu no 
2006. gada 1. maija līdz 2007. gada 31. janvārim un paredzot piemērošanas termiņa 
pagarinājumu līdz 2007. gada 1. novembrim, lai uzņēmumi varētu pielāgoties jaunajam 
tiesiskajam regulējumam. 
Persona var pamatoties uz direktīvā noteiktajām tiesībām vienīgi pēc piemērošanas datuma 
beigām. Ja piemērošanas datums ir pirms transponēšanas datuma, Komisija pārbauda, vai 
dalībvalstis ir izpildījušas savu pienākumu laicīgi transponēt direktīvu, kā tas bija MiFID
gadījumā. Grieķijas gadījumā Komisijas dienesti līdz 2007. gada 31. janvārim nebija 
                                                                                                                                                  
tirgiem, ar ko groza Padomes Direktīvu 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK, OV L 145, 30.4.2004., 1.-44. lpp.
1 Padomes 1993. gada 10. maija Direktīva 93/22/EEK par investīciju pakalpojumiem vērtspapīru jomā; 
OV L 197, 6.8.1993, 58. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīva 2006/31/EK, ar kuru attiecībā uz dažiem 
termiņiem groza Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (dokuments attiecas
uz EEZ); OV L 114, 27.4.2006., 60.–63. lpp. 
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saņēmuši paziņojumu par MiFID transponēšanu. Tādēļ 2007. gada aprīlī tika uzsākta 
pārkāpuma procedūra pret Grieķiju par MiFID netransponēšanu. Pārkāpuma procedūra tika 
izbeigta 2007. gada 11. decembrī pēc tam, kad Grieķija paziņoja, ka 2007. gada 3. septembrī 
ir transponējusi MiFID. Transponētās MiFID tiesību normas Grieķijā stājās spēkā 2007. gada 
1. novembrī, kā paredzēts Direktīvā 2006/31/EK.

- Par MiFID 8. panta d) apakšpunkta interpretāciju:

MiFID 8. panta d) apakšpunkts nosaka, ka kompetentā iestāde var anulēt licenci investīciju 
firmai, ja firma nopietni un sistemātiski pārkāpj atbilstīgi MiFID pieņemtās normas, kas 
regulē investīciju firmu darbības nosacījumus. Kopienas tiesību aktos nav nekādu noteikumu 
attiecībā uz licences anulēšanas administratīvo procesu. Interpretēšana par to, kad MiFID
8. panta d) apakšpunkta izpratnē licence ir anulējama sakarā ar „nopietnu un sistemātisku 
pārkāpumu”, ir jāveic tai valsts iestādei, kas piemēro tiesību aktus individuāliem gadījumiem 
un tiesai tas vēlāk ir jāizvērtē. 

b)Par pamattiesībām 

Piemērojot Kopienas tiesību aktus, dalībvalstīm ir jāievēro pamattiesības. Attiecībā uz brīvību 
veikt uzņēmējdarbību un tiesībām uz īpašumu (kas nostiprinātas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 16. un 17. pantā), jāatgādina, ka, pamatojoties uz proporcionalitātes 
principu, šo tiesību izmatošanu var ierobežot, ja tas ir patiesi nepieciešams, lai realizētu tādus 
mērķus vispārējās interesēs, kādus noteikusi Eiropas Savienība. Licences anulēšana kā 
sankcija ir skaidri noteikta Direktīvā 1993/22/EEK (un vēlāk Direktīvā 2004/39/EK), kuras 
mērķis ir sniegt investoriem augsta līmeņa aizsardzību. Kā tika minēts iepriekš (1.2. punktā), 
administratīvo vienību un vēlāk valsts tiesu kompetencē ir novērtēt, vai katrā konkrētā 
gadījumā ir izpildījušies apstākļi licences anulēšanai. 

Pretēji licences anulēšanas jautājumam, likvidācijas procedūru Grieķijā (tostarp likvidācijas 
uzrauga iecelšanas kārtību), uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, Kopienas tiesību akti 
neregulē un tādēļ Komisijai nav tiesību izvērtēt iespējamos pārkāpumus saistībā ar tiesībām 
uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu. 

Visbeidzot, Attiecībā uz tiesībām uz labu pārvaldību, lūgumrakstā ir ļoti maz informācijas par 
tiem apstākļiem un procedūru, kurā Grieķijas iestādes ir pārkāpušas labas pārvaldības 
principus. Tādēļ Komisija nevar novērtēt labas pārvaldības principa piemērošanu.

Secinājumi

Šī lūgumraksta sakarā nav konstatējamas nekādas pazīmes par nepareizu MiFID
transponēšanu vai pastāvīgi sliktu administratīvo praksi Grieķijā. Grieķija ir ievērojusi prasību 
attiecībā uz MiFID piemērošanas datumu 2007. gada 1. novembrī. Grieķijas Kapitāla Tirgus 
komisijas lēmumus, kurus tā pieņēmusi atbilstoši Grieķijas likumiem, vispirms būtu jāapstrīd 
Grieķijas tiesās.”


