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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0820/2008 minn Georgios Apostolidis, ta’ nazzjonalità Griega, u 4 
kofirmatarji, dwar in-nuqqas li tkun implimentata fil-Greċja d-Direttiva 
2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fi strumenti 
finanzjarji

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant u l-kofirmatarji huma azzjonisti fil-kumpanija tas-sensara tat-titoli ‘Akropolis’ 
li d-dritt għall-kummerċ tagħha kien irtirat fuq il-bażi ta’ dispożizzjoni ġuridika li kienet 
tiskadi kieku l-Awtoritajiet Griegi implimentaw fiż-żmien korrett id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fi strumenti 
finanzjarji. Il-petizzjonant jemmen li huwa l-vittma ta’ nuqqas ta’ konformità sfaċċata mal-
Arikolu 8 tad-Direttiva rigward l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet u d-dispożizzjonijiet rigward 
id-dritt għal amministrazzjoni tajba, l-aċċess għal rimedji ġuridiċi effettivi u qorti imparzjali li 
huma stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u għaldaqstant huwa 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Ottubru 2008.  Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjoni ġejja minn azzjonisti ta’ kumpanija privata Griega (Akropolis Brokerage 
Company, minn issa ’l quddiem il-Kumpanija) li tipprovdi servizzi ta’ investiment. Il-
Kummissjoni Griega tas-Suq Kapitali rtirat il-liċenzja tal-Kumpanija fuq il-bażi ta’ 
dispożizzjoni (l-Artikolu 4(5)(c) tal-Liġi 1806/1988) li ġiet irrevokata bl-Artikolu 85 tal-Liġi 
3606/2007 li ttrasponiet id-Direttiva 2004/39/KE dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji 
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(MiFID)1.

L-ilment

Il-petizzjonanti jqisu li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Griega tas-Suq Kapitali kienet tkun 
differenti kieku waħda mill-MiFID kienet tapplika minflok id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
1993/22/KE dwar Servizzi ta’ Investiment (ISD)2 li l-MiFID issostitwixxiet. Fil-fatt, l-
Artikolu 8 tal-MiFID ssostitwixxa l-Artikolu 3(7) tad-Direttiva 1993/22/KE dwar Servizzi ta’ 
Investiment (ISD). L-Artikolu 3(7) tal-ISD kien fih ir-rekwiżit ta’ ksur serju u sistematiku tal-
Artikoli 10 u 11 tiegħu biex jiġu rtirati l-awtorizzazzjonijiet, iżda fl-ittra (f) tiegħu, l-Istati 
Membri setgħu jadottaw regoli addizzjonali u possibilment aktar stretti għall-irtirar. L-
Artikolu 8 (d) tal-MiFID jirrikjedi ksur serju u sistematiku tad-dispożizzjonijiet tiegħu għall-
irtirar tal-awtorizzazzjoni. L-Artikolu 8 (e) tal-MiFID jippermetti lill-Istati Membri jintroduċu 
sanzjoni għall-irtirar tal-liċenzji anke f’każijiet oħra previsti fil-liġi nazzjonali, li jaqgħu barra 
mill-kamp ta’ aplikazzjoni tal-MiFID. Il-petizzjonanti rreferew għall-Artikolu 70 tal-MiFID 
fil-formulazzjoni tagħha tal-2004 biex jargumentaw li l-Istat Grieg kellu jittrasponi l-MiFID 
qabel l-1 ta’ Novembru 2007 u li n-nuqqas tiegħu li jagħmel dan kien ta’ preġudizzju 
għalihom.

Il-petizzjonanti jqisu wkoll li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Griega tas-Suq Kapitali tikser l-
Artikolu 1 tal-ewwel Protokoll addizzjonali tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem (ECHR), l-Artikolu 6 tal-ECHR u l-Artikoli 16, 17, 41 u 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

a) Dwar l-applikazzjoni tal-MiFID

- Dwar id-data tal-applikazzjoni tal-MiFID:

L-Artikolu 70 tal-MiFID kien jimponi fl-abbozz inizjali tiegħu l-obbligu tal-Istati Membri li 
jittrasponu l-MiFID 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ tagħha fit-30 ta’ April 2004. L-Artikolu 70 
tal-MiFID mbagħad ġie emendat bl-Artikolu 1 (5) tad-Direttiva 2006/31/KE3 li estenda l-
iskadenza għat-traspożizzjoni tal-MiFID mill-1 ta’ Mejju 2006 għall-31 ta’ Jannar 2007 u 
stabbilixxa l-posponiment tal-iskadenza biex issir l-applikazzjoni, għall-1 ta’ Novembru 2007, 

                                               
1 Id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-
istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-
Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
93/22/KEE; ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1–44
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE tal-10 ta’ Mejju 1993 dwar servizzi ta’ investiment fil-qasam ta’ 
titoli; ĠU L 197, 6.8.1993, p. 58

3 Id-Direttiva 2006/31/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 li temenda d-Direttiva 
2004/39/KE  dwar is-swieq fi strumenti finanzjarji, fir-rigward ta’ ċerti dati ta’ skadenza (Test 
b’rilevanza għaż-ŻEE ); ĠU L 114, 27.4.2006, p. 60–63
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biex id-ditti jkollhom ċans jadattaw għall-qafas regolatorju l-ġdid.
Individwu jista’ biss jirreferi għal dritt ibbażat fuq Direttiva ladarba d-data tal-applikazzjoni 
tkun għaddiet. Il-Kummissjoni tivverifika li l-Istati Membri jkunu ssodisfaw l-obbligi 
tagħhom li jittrasponu fil-ħin, jekk id-data tat-traspożizzjoni tippreċedi d-data tal-
applikazzjoni, bħalma ġara għall-MiFID.  Fil-każ tal-Greċja, is-servizzi tal-Kummissjoni ma 
rċevew l-ebda notifika ta’ traspożizzjoni tal-MiFID sal-31 ta’ Jannar 2007. Għalhekk f’April 
2007 nbdiet proċedura ta’ ksur għan-nuqqas ta’ traspożizzjoni tal-MiFID. Il-proċedura ta’ 
ksur ingħalqet fil-11/12/2007 wara li l-Greċja nnotifikat it-traspożizzjoni tal-MiFID fit-
03/09/2007. Id-dispożizzjonijiet legali li jittrasponu l-MiFID fil-Greċja daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ 
Novembru 2007, kif stipulat fid-Direttiva 2006/31/KE.

Dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 8 (d) tal-MiFID:

L-Artikolu 8 (d) tal-MiFID jipprovdi li l-awtorità kompetenti tista’ tirtira l-awtorizzazzjoni ta’ 
ditta tal-investiment jekk ikunu nkisru serjament u sistematikament id-dispożizzjonijiet 
adottati fl-MiFID li jirregolaw il-kundizzjonijiet li joperaw bihom id-ditti tal-investiment. Il-
liġi Komunitarja madankollu m’għandha l-ebda regoli dwar il-proċedura amministrattiva 
għall-irtirar tal-liċenzja. L-interpretazzjoni dwar meta awtorizzazzjoni tista’ tiġi rtirata jekk 
id-ditta “tkun kisret serjament u sistematikament id-dispożizzjonijiet” skont l-Artikolu 8(d) 
tal-MiFID għandha tiġi ttrattata mill-awtoritajiet kompetenti li japplikaw il-liġi f’kull każ 
individwali u eventwalment huma l-qrati nazzjonali li jiddeċiedu.

b) Dwar id-drittijiet fundamentali

L-Istati Membri għandhom jirrispettaw id-drittijiet fundamentali meta japplikaw il-
leġiżlazzjoni tal-Komunità. Rigward il-libertà ta’ intrapriża u d-dritt għall-proprjetà (miġbura 
fl-Artikoli 16 u 17 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea), għandu jitfakkar 
li, skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, limitazzjonijiet fuq l-eżerċizzju ta’ dawn id-drittijiet 
huma possibbli jekk ikunu meħtieġa, u jekk ġenwinament jilħqu l-objettivi ta’ interess 
ġenerali rikonoxxuti mill-Unjoni. L-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet hija miżura espliċitament 
prevista fid-Direttiva 1993/22/ KEE (u wara fid-Direttiva 2004/39/KE), li għandha l-għan 
toffri livell għoli ta’ protezzjoni lill-investituri. Bħalma ġie spjegat hawn fuq (§1.2), huma l-
entitajiet amministrattivi, u eventwalment il-qrati nazzjonali, li għandhom jiddeċiedu jekk il-
kundizzjonijiet għall-irtirar ikunux sodisfatti f’każ konkret.

Għall-kuntrarju tal-kwistjoni tal-irtirar tal-awtorizzazzjoni, il-proċedura tal-likwidazzjoni fil-
Greċja (inklużi l-modalitajiet tal-ħatra tal-superviżur tal-likwidazzjoni), li l-petizzjonant qed 
jirreferi għaliha, mhix irregolata mil-liġi Komunitarja u għal din ir-raġuni, f’dan il-kuntest il-
Kummissjoni m’għandha l-ebda poter biex teżamina ksur possibbli tad-dritt għal rimedji 
effettivi u għall-proċess ġust.

Finalment, rigward id-dritt għal amministrazzjoni tajba, il-petizzjoni fiha informazzjoni 
limitata ħafna dwar iċ-ċirkostanzi u l-proċedura li bihom l-awtoritajiet Griegi allegatament 
kisru r-regoli dwar amministrazzjoni tajba. Konsegwentament, il-Kummissjoni mhix 
f’pożizzjoni li tevalwa l-applikazzjoni jew in-nuqqas ta’ applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
amministrazzjoni tajba.

Konklużjonijiet
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L-ebda indikazzjoni ta’ traspożizzjoni inkorretta jew prattika konsistenti ta’ amministrazzjoni 
ħażina fil-Greċja relatata mal-MiFID ma setgħet tiġi stabbilita fuq il-bażi ta’ din il-petizzjoni.
Il-Greċja kkonformat ruħha mad-data tal-applikazzjoni tal-MiFID fl-1 ta’ Novembru 2007. 
Kull kontestazzjoni tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Kummissjoni Griega tas-Suq Kapitali fuq 
il-bażi tal-liġi Griega għandha l-ewwel tiġi indirizzata lill-qrati Griegi.


