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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0820/208 ingediend door Georgios Apostolidis (Griekse 
nationaliteit), gesteund door 4 medeondertekenaars, over niet-nakoming in 
Griekenland van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende markten voor financiële instrumenten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener en de medeondertekenaars zijn aandeelhouders van het beursbedrijf "Akropolis", 
waaraan het recht is ontzegd om bedrijfsactiviteiten te verrichten, op grond van een wettelijke 
bepaling die vervallen zou zijn als de Griekse autoriteiten tijdig de bepalingen hadden 
geïmplementeerd van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende markten voor financiële instrumenten. Volgens indiener is hij het slachtoffer van 
grove veronachtzaming van artikel 8 van de richtlijn, over intrekking van vergunningen, en 
van de bepalingen over het recht op behoorlijk bestuur en toegang tot daadwerkelijke 
rechtsmiddelen, die zijn opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie, en daarom verzoekt hij het Europees Parlement om op te treden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Het verzoekschrift is afkomstig van de aandeelhouder van een naar Grieks recht opgerichte 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Akropolis Brokerage Company, hierna 'de 
vennootschap') die beleggingsdiensten aanbiedt. De Griekse commissie voor de kapitaalmarkt
heeft de vergunning van de vennootschap ingetrokken op grond van een wettelijke bepaling 
(artikel 4, lid 5, letter c, van wet 1806/1988) die is opgeheven bij artikel 85 van wet 
3606/2007 tot tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor 
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financiële instrumenten (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID)1. 

De klacht

Indieners menen dat de beslissing van de Griekse commissie voor de kapitaalmarkt anders 
was geweest indien de MiFID van kracht zou zijn geweest in plaats van de bepalingen van de 
Richtlijn 93/22/EG betreffende beleggingsdiensten (RBD)2 die door de MiFID is vervangen. 
Artikel 8 van MiFID heeft inderdaad artikel 3, lid 7, van Richtlijn 93/22/EG betreffende 
beleggingsdiensten (RBD) vervangen. Op grond van artikel 3, lid 7, van de RBD mocht een 
vergunning die aan een beleggingsonderneming was verleend slechts worden ingetrokken 
indien deze onderneming de artikelen 10 en 11 van de richtlijn op ernstige wijze en 
systematisch had overtreden, maar op grond van letter f van hetzelfde lid was het lidstaten 
toegestaan aanvullende en mogelijk strengere voorschriften vast te stellen op basis waarvan 
vergunningen konden worden ingetrokken. Krachtens artikel 8, lid d, van de MiFID mag een 
verleende vergunning alleen worden ingetrokken indien de overeenkomstig deze richtlijn 
vastgestelde voorschriften op ernstige wijze en systematisch zijn overtreden. Krachtens artikel 
8, lid e, van de MiFID is het lidstaten toegestaan de sanctie tot intrekking van de vergunning 
ook toe te passen in andere gevallen waarin de nationale voorschriften in intrekking voorzien 
en die buiten het toepassingsgebied van de MiFID vallen. Indieners beroepen zich op artikel 
70 van de MiFID in de formulering van de richtlijn van 2004, om te betogen dat de Griekse 
staat de MiFID eerder dan op 1 november 2007 had moeten omzetten en dat het feit dat dit is 
nagelaten hen schade heeft berokkend. Indieners menen ook dat de beslissing van de Griekse 
commissie voor de kapitaalmarkt in strijd is met artikel 1 van het eerste aanvullend protocol 
bij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
vrijheden (EVRM), artikel 6 van het EVRM en de artikelen 16, 17, 41 en 47 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie.

Opmerkingen van de Commissie inzake het verzoekschrift

a) Inzake de toepassing van de MiFID

- Inzake de datum van de toepassing van de MiFID:

In de ontwerpversie van artikel 70 van de MiFID werd aan lidstaten de verplichting opgelegd 
de MiFID binnen 24 maanden nadat de richtlijn op 30 april 2004 van kracht werd om te 
zetten. Artikel 70 van de MiFID werd vervolgens gewijzigd bij artikel 1, lid 5, van Richtlijn 
2006/31/EG3 waarin de uiterste omzettingsdatum voor de MiFID wordt verschoven van 1 mei
                                               
1 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten 
voor financiële instrumenten tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en 
van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 
93/22/EEG van de Raad; PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1–44. 
2 Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het 
gebied van beleggingen in effecten; PB L 197 van 6.8.1993, blz. 58

3 Richtlijn 2006/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 tot wijziging van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten, met betrekking tot bepaalde 
termijnen (voor de EER relevante tekst); PB L 114 van 27.4.2006, blz. 60–63 
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2006 naar 31 januari 2007 en waarin de opgeschorte toepassingsdatum wordt vastgesteld op 1
november 2007, teneinde ondernemingen de tijd te geven zich aan het nieuwe 
regelgevingskader aan te passen. 
Personen kunnen zich alleen beroepen op een recht dat zij op grond van een richtlijn hebben 
nadat de toepassingsdatum is verstreken. De Commissie gaat na of lidstaten aan hun 
verplichting tot tijdige omzetting hebben voldaan indien de omzettingsdatum voorafgaat aan 
de toepassingsdatum, zoals bij de MiFID. In het geval van Griekenland hadden de diensten 
van de Commissie op 31 januari 2007 nog geen kennisgeving van omzetting van de MiFID 
ontvangen. Om die reden werd er in april 2007 een inbreukprocedure ingesteld wegens niet-
omzetting van de MiFID. De inbreukprocedure werd beëindigd op 11/12/2007 nadat 
Griekenland de diensten van de Commissie op 03/09/2007 in kennis had gesteld van de 
omzetting van de MiFID. De wetgevende bepalingen tot tenuitvoerlegging van de MiFID in 
Griekenland werden op 1 november 2007 van kracht, zoals in Richtlijn 2006/31/EG was
beoogd.

- Inzake de interpretatie van artikel 8, lid d, van de MiFID: 

In artikel 8, lid d, van de MiFID wordt bepaald dat de bevoegde autoriteit de vergunning van 
een beleggingsonderneming mag intrekken indien deze onderneming de overeenkomstig de 
MiFID vastgestelde voorschriften betreffende de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening van 
beleggingsondernemingen op ernstige wijze en systematisch heeft overtreden. Het 
Gemeenschapsrecht kent echter geen voorschriften met betrekking tot de administratieve 
procedure voor de intrekking van de vergunning. In welke gevallen een vergunning mag 
worden ingetrokken vanwege ernstige en systematische overtreding in de zin van artikel 8, lid 
d, van de MiFID, dient aan de interpretatie van de bevoegde autoriteiten te worden 
overgelaten bij de toepassing van de wet op het geval in kwestie, en is uiteindelijk een zaak
die door de nationale rechterlijke instanties moet worden beoordeeld. 

b) Inzake de grondrechten

Lidstaten dienen bij de toepassing van het Gemeenschapsrecht de grondrechten in acht te 
nemen. Ten aanzien van de vrijheid van ondernemerschap en het recht op eigendom
(neergelegd in de artikelen 16 en 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie), dient eraan herinnerd te worden dat er, met inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel, beperkingen aan de uitoefening van deze rechten kunnen worden
gesteld indien deze noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie 
erkende doelstellingen van algemeen belang. De intrekking van vergunningen is een 
maatregel waarin uitdrukkelijk is voorzien in Richtlijn 1993/22/EEG (en vervolgens in
Richtlijn 2004/39/EG), die tot doel heeft investeerders een hoge mate van bescherming te 
bieden. Zoals hierboven (in paragraaf 1.2) is toegelicht, is het aan de bestuurslichamen en 
uiteindelijk aan de nationale rechterlijke instanties om in een concreet geval te beoordelen of 
er aan de voorwaarden voor intrekking is voldaan.

In tegenstelling tot de kwestie van de intrekking van vergunningen, wordt de 
liquidatieprocedure in Griekenland (met inbegrip van de regels voor de aanstelling van een 
liquidatietoezichthouder), waar indiener naar verwijst, niet door de communautaire wetgeving 
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geregeld, en om die reden heeft de Commissie geen bevoegdheid mogelijke schending van het 
recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht in deze context 
te onderzoeken.

Ten aanzien van het recht op goed bestuur, ten slotte, is de informatie in het verzoekschrift 
met betrekking tot de omstandigheden en de procedure waarbinnen de Griekse autoriteiten de 
regels van goed beheer zouden hebben geschonden, zeer beperkt. Om die reden bevindt de 
Commissie zich niet in een positie de toepassing dan wel het beginsel van goed bestuur te 
beoordelen.

Conclusies

Op basis van het verzoekschrift heeft de Commissie geen aanwijzingen gevonden voor een 
onjuiste omzetting of voor consequent slechte administratieve praktijken in Griekenland met 
betrekking tot de MiFID. Griekenland heeft op 1 november 2007 aan de bepaling van een 
tijdige toepassing van de MiFID voldaan. Voor het eventueel bestrijden van beslissingen die 
door de Griekse commissie voor de kapitaalmarkt zijn genomen, dient men zich in eerste 
plaats tot de Griekse rechterlijke instanties te wenden.


