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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0820/2008, ingiven av Georgios Apostolidis (grekisk medborgare), 
och undertecknad av ytterligare fyra personer, om bristande genomförande i 
Grekland av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren och de andra personer som har undertecknat framställningen är delägare i 
börsföretaget Akropolis, som efter ett domstolsbeslut fick näringsförbud på grundval av en 
lagbestämmelse som skulle ha bortfallit om de grekiska myndigheterna i tid hade genomfört 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument. 
Framställaren anser att han är ett offer för ett allvarligt åsidosättande av artikel 8 i direktivet 
om återkallelse av auktorisation och de bestämmelser om rätten till god förvaltning, tillgång 
till effektiva rättsmedel och en opartisk domstol som fastställs i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna. Han ber därför Europaparlamentet att ingripa.
2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Framställningen har ingetts av delägarna i ett grekiskt aktiebolag (Akropolis Brokerage 
Company, nedan kallat bolaget) som erbjuder investeringstjänster. Den grekiska 
kapitalmarknadskommissionen återkallade bolagets licens på grundval av en bestämmelse 
(artikel 4.5c i lag nr 1806/1988) vilken upphävdes av artikel 85 i lag nr 3606/2007 om
införlivande av direktiv 2004/39/EG (MiFID) om marknader för finansiella instrument.1

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella 
instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och 
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Klagomålet

Framställarna anser att den grekiska kapitalmarknadskommissionens beslut skulle ha varit 
annorlunda om MiFID hade gällt i stället för bestämmelserna i direktivet om 
investeringstjänster 1993/22/EG (ISD)1 som MiFID ersatte. Artikel 8 i MiFID ersatte 
artikel 3.7 i direktivet om investeringstjänster 1993/22/EG (ISD). Enligt artikel 3.7 i 
ISD-direktivet krävdes en allvarlig och systematisk överträdelse av artiklarna 10 och 11 för att 
auktorisationen skulle återkallas, men enligt punkt f kunde medlemsstaterna anta ytterligare 
och sannolikt strängare regler för återkallande. Enligt artikel 8.d i MiFID krävs en allvarlig 
och systematisk överträdelse av dess bestämmelser för att auktorisationen ska återkallas. Men 
enligt artikel 8.e i MiFID kan medlemsstaterna återkalla licensen även i andra fall som kan 
anges i nationell lag och ligger utanför MiFID:s tillämpningsområde. Framställarna hänvisar 
till artikel 70 i MiFID och dess formulering från 2004 och hävdar att den grekiska staten 
skulle ha införlivat MiFID tidigare än den 1 november 2007 och att underlåtenheten att göra 
det har vållat dem skada.

Framställarna anser även att beslutet från den grekiska kapitalmarknadskommissionen strider 
mot artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna, artikel 6 i konventionen samt artiklarna 16, 17, 41 och 47 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.

Kommissionens kommentarer till framställningen

a) Om tillämpningen av MiFID

– Om datum för tillämpning av MiFID

Artikel 70 i MiFID innebar i det ursprungliga förslaget att medlemsstaterna skulle vara 
skyldiga att införliva MiFID 24 månader efter det att den trätt i kraft den 30 april 2004. 
Artikel 70 i MiFID ändrades sedan genom artikel 1.5 i direktiv 2006/31/EG2 som förlängde 
sista datum för införlivandet av MiFID från den 1 maj 2006 till den 31 januari 2007 och 
fastställde det nya sista datumet för tillämpningen till den 1 november 2007, för att ge 
företagen tid att anpassa sig till det nya regelverket. 

En enskild person kan endast utlösa en rättighet baserad på ett direktiv när tillämpningstiden 
har gått ut. Kommissionen kontrollerar att medlemsstaten har uppfyllt sin skyldighet att 
införliva bestämmelserna i tid, om datum för införlivande föregår datum för tillämpning, som 
i fallet med MiFID. När det gäller Grekland erhöll kommissionens enheter ingen anmälan om 
införlivande av MiFID före den 31 januari 2007. Ett överträdelseförfarande för bristande 
införlivande av MiFID inleddes därför i april 2007. Förfarandet avslutades den 

                                                                                                                                                  
rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, 
s. 1–44). 
1 Rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet 
(EGT L 197, 6.8.1993, s. 58).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/31/EG av den 5 april 2006 om ändring av direktiv 
2004/39/EG om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa tidsfrister (text av betydelse för 
EES) (EUT L 114, 27.4.2006, s. 60–63),
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11 december 2007 efter att Grekland anmält införlivandet av MiFID den 3 september 2007. 
De rättsliga bestämmelserna om införlivande av MiFID i Grekland trädde i kraft 
den 1 november 2007, i enlighet med direktiv 2006/31/EG.

– Om tolkningen av artikel 8.d i MiFID

Artikel 8.d i MiFID innebär att behörig myndighet kan återkalla auktorisationen för ett 
investeringsföretag om företaget på ett allvarligt och systematiskt sätt har överträtt 
bestämmelserna som antagits i enlighet med MiFID och som styr investeringsföretagens 
verksamhet. Gemenskapslagstiftningen innehåller emellertid inga regler för administrativa 
förfaranden för att återkalla licensen. Tolkningen av när en auktorisation kan återkallas på 
grund av ”allvarlig och systematisk överträdelse” enligt den mening som avses i artikel 8.d i 
MiFID måste göras av den behöriga myndighet som tillämpar lagen i det enskilda fallet och 
det är sedan de nationella domstolarna som bedömer. 

b) Om de grundläggande rättigheterna 

Medlemsstaterna ska respektera grundläggande rättigheter när de tillämpar 
gemenskapslagstiftningen. Vad gäller friheten att bedriva verksamhet och rätten till egendom 
(som ingår i artiklarna 16 och 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna) erinrar kommissionen om att utövandet av dessa rättigheter utifrån 
proportionalitetsprincipen kan begränsas, om det är nödvändigt och verkligen uppfyller 
målsättningar av allmänt intresse som erkänts av unionen. Återkallande av auktorisationer är 
en åtgärd som uttryckligen ingår i direktiv 1993/22/EEG (och sedan direktiv 2004/39/EG), 
och syftar till att erbjuda investerare en hög skyddsnivå. Såsom förklarats ovan i punkt 1.2 är 
det administrativa enheter och sedan nationella domstolar som bedömer huruvida villkoren för 
återkallande uppfylls i ett konkret fall. 

I motsats till frågan om återkallande av auktorisation regleras inte avvecklingsförfarandet i 
Grekland (inklusive villkoren för utnämning av en person som övervakar avvecklingen), som 
framställaren hänvisar till, av gemenskapslagstiftningen och kommissionen har därför ingen 
befogenhet att granska eventuella överträdelser av rätten till en effektiv lösning och en rättvis 
rättegång i det här fallet. 

När det gäller rätten till god administration innehåller framställningen mycket begränsad 
information om omständigheter och förfaranden där de grekiska myndigheterna påstås ha 
överträtt reglerna för god förvaltning. Kommissionen har därför ingen möjlighet att bedöma 
tillämpningen av eller principen om god förvaltning.

Slutsatser

Inga tecken på ett felaktigt införlivande eller en konsekvent dålig förvaltning i Grekland vad 
gäller MiFID kan slås fast på grundval av framställningen. Grekland uppfyllde datumet för 
tillämpning av MiFID den 1 november 2007. Eventuella klagomål på beslut som fattats av 
den grekiska kapitalmarknadskommissionen på grundval av grekisk lag bör i första hand 
lämnas till en grekisk domstol. 


