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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0820/2008, adresată de Georgios Apostolidis, de naționalitate elenă, 
însoțită de 4 semnături, privind neaplicarea în Grecia a Directivei 2004/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul și ceilalți semnatari sunt acționari la firma de curtaj bursier „Akropolis”, al cărei 
drept de tranzacționare a fost retras în temeiul unei prevederi legale care ar fi fost desuetă 
dacă autoritățile elene ar fi aplicat la momentul potrivit prevederile directivei 2004/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare. Petiționarul 
se consideră victima unei desconsiderări flagrante a articolului 8 din directivă privind 
retragerea autorizațiilor, precum și a prevederilor referitoare la dreptul la bună administrare, la 
accesul la recurs efectiv și la o instanță imparțială, stipulat în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, și solicită intervenția Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția a fost lansată de acționarii unei societăți pe acțiuni elene (societatea Akropolis 
Brokerage, denumită în continuare „societatea”) care furnizează servicii de investiții. Comisia 
pieței de capital elenă a retras autorizația societății pe baza unei dispoziții [articolul 4 alineatul 
(5) litera (c) din Legea 1806/1988] care a fost abrogată prin articolul 85 din Legea 3606/2007 
de transpunere a Directivei 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare (MiFID)1. 

                                               
1 Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele 
instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 
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Plângerea

Petiționarii consideră că decizia Comisiei pieței de capital elene ar fi fost diferită dacă ar fi 
fost aplicată MiFID în locul dispozițiilor Directivei 1993/22/CE privind serviciile de investiții 
(ISD)1 pe care MiFID a înlocuit-o. Într-adevăr, articolul 8 din MiFID a înlocuit articolul 3 
alineatul (7) din Directiva 1993/22/CE privind serviciile de investiții (ISD). Articolul 3 
alineatul (7) din ISD prevedea retragerea autorizațiilor numai în condițiile unei încălcări grave 
și sistematice a articolelor 10 și 11, dar litera (f) permitea statelor membre să adopte norme 
suplimentare și, eventual, mai stringente în ceea ce privește retragerea autorizațiilor. Articolul 
8 alineatul (d) din MiFID prevede retragerea autorizației numai în condițiile unei încălcări 
grave și sistematice a dispozițiilor acestuia. Articolul 8 alineatul (e) din MiFID permite 
statelor membre introducerea sancțiunii de retragere a autorizației și în alte cazuri prevăzute în 
legislația națională, care nu intră în domeniul de aplicare al MiFID. Petiționarii invocă 
articolul 10 din MiFID așa cum era formulat în 2004 pentru a susține că statul elen ar fi 
trebuit să transpună MiFID înaintea datei de 1 noiembrie 2007 și că nerespectarea acestei 
prevederi le-a adus prejudicii.
De asemenea, petiționarii consideră că decizia Comisiei pieței de capital elene încalcă 
articolul 1 din primul protocol adițional la Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO), 
articolul 6 al CEDO și articolele 16, 17, 41 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Observațiile Comisiei referitoare la petiție

a) În ceea ce privește aplicarea MiFID

- În ceea ce privește aplicarea MiFID:

În formularea sa inițială, articolul 70 din MiFID impunea statelor membre obligația de a 
transpune MiFID după 24 de luni de la intrarea sa în vigoare la 30 aprilie 2004. Articolul 70 
din MiFID a fost ulterior modificat prin articolul 1 alineatul (5) din Directiva 2006/31/CE2

care prelungea termenul limită de transpunere a MiFID de la 1 mai 2006 la 31 ianuarie 2007 
și stabilea un nou termen pentru aplicare, 1 noiembrie 2007, pentru ca societățile să 
beneficieze de timpul necesar adaptării la noul cadru de reglementare.

O persoană nu poate să își exercite un drept în baza directivei decât după data aplicării. 
Comisia verifică dacă statele membre și-au îndeplinit la timp obligațiile de transpunere, în 
cazul în care data transpunerii este anterioară datei aplicării, ca în cazul MiFID. În cazul 
Greciei, serviciile Comisiei nu au primit nicio notificare de transpunere a MiFID până la 31 
ianuarie 2007. Prin urmare, în aprilie 2007 a fost inițiată o procedură privind încălcarea 

                                                                                                                                                  
2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului; JO L 
145, 30.4.2004, p. 1–44
1 Directiva 93/22/CEE a Consiliului din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor 
mobiliare; JO L 197, 6.8.1993, p. 58
2 Directiva 2006/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 de modificare a Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare, în ceea ce privește anumite termene limită (Text cu 
relevanță pentru SEE); JO L 114, 27.4.2006, p. 60–63 
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dreptului comunitar pentru netranspunerea MiFID. Procedura a fost închisă la 11 decembrie 
2007, după ce Grecia a notificat transpunerea MiFID la 3 septembrie 2007. Dispozițiile 
juridice de transpunere a MiFID în Grecia au intrat în vigoare la 1 noiembrie 2007, conform 
prevederilor Directivei 2006/31/CE.

- În ceea ce privește interpretarea articolului 8 litera (d) din MiFID:

Articolul 8 litera (d) din MiFID prevede că autoritatea competentă poate să retragă autorizația 
unei întreprinderi de investiții în cazul în care întreprinderea a încălcat grav și în mod 
sistematic dispozițiile adoptate în temeiul MiFID care reglementează condițiile de funcționare 
a întreprinderilor de investiții. Pe de altă parte, dreptul comunitar nu conține norme referitoare 
la procedura administrativă de retragere a autorizației. Interpretarea în ceea ce privește 
momentul la care poate fi retrasă o autorizație datorită unei „încălcări grave și sistematice” în 
sensul articolului 8 litera (d) din MiFID trebuie să fie asumată de către autoritățile competente 
care aplică legea în cazul respectiv și rămâne în cele din urmă la aprecierea instanțelor 
naționale.

b) În ceea ce privește drepturile fundamentale

În momentul aplicării legislației comunitare, statele membre trebuie să respecte drepturile 
fundamentale. În ceea ce privește libertatea de desfășurare a unei activități comerciale și 
dreptul de proprietate (garantate la articolele 16 și 17 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene), ar trebui reamintit faptul că, în conformitate cu principiul 
proporționalității, limitarea exercitării drepturilor respective este posibilă în cazul în care acest 
lucru este necesar și răspunde în mod legitim obiectivelor de interes general recunoscute de 
Uniune. Retragerea autorizațiilor reprezintă o măsură prevăzută explicit în Directiva
1993/22/CEE (și, ulterior, în Directiva 2004/39/CE), care vizează să ofere investitorilor un 
nivel ridicat al protecției. După cum s-a explicat mai sus (§1.2), entitățile administrative și, în 
final, instanțele naționale sunt cele care determină dacă sunt îndeplinite condițiile de retragere 
într-un caz concret.

Spre deosebire de chestiunea retragerii autorizației, procedura de lichidare în Grecia (inclusiv 
modalitățile de desemnare a unui lichidator), la care face referire petiționarul, nu este 
reglementată de legislația comunitară și, din acest motiv, Comisia nu are competența de a 
examina o eventuală încălcare a dreptului la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil în 
acest context.

În cele din urmă, în ceea ce privește dreptul la o bună administrare, petiția conține informații 
extrem de limitate referitoare la circumstanțele și metoda prin care autoritățile elene se 
presupune că ar fi încălcat normele bunei administrări. În consecință, Comisia nu este în 
măsură să verifice aplicarea principiului bunei administrări.

Concluzii

Pe baza petiției, nu au fost găsite indicii care să ateste o transpunere incorectă sau o practică 
administrativă deficientă constantă în ceea ce privește MiFID. Grecia a respectat data aplicării 
MiFID, la 1 noiembrie 2007. Orice contestare a deciziilor luate de Comisia pieței de capital 
elenă pe baza legislației elene ar trebui adresată, în primul rând, instanțelor elene.
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