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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1259/2012, внесена от Мариус Въдува, с румънско гражданство, от 
името на предприятието „Ес Си Синежис Инджиниъринг“ ООД (SC Cynegis 
Engineering SRL), относно финансирането на проект в Гана и обвинения в 
изпиране на пари

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията и предприятието, което той представлява, са били 
разследвани за изпиране на пари. Вносителят на петицията е управител на предприятие, 
което е инвестирало значителни парични суми в проект в Република Гана, държава, 
определена като високо рискова по отношение на финансирането на терористична
дейност. През април 2012 г. са запорирани големи суми по частната му сметка и по тази 
на предприятието. Вносителят на петицията оспорва тези мерки, като внася жалба, но 
все още не е получил никакъв отговор. Вносителят на петицията е изискал също 
апелативният орган да отнесе до Съда въпроса дали националното право е съвместимо 
с правото на Общността, но това искане е отхвърлено. Вносителят на петицията счита, 
че липсата на средства за оспорване на решения, взети от компетентните органи в 
съдилищата, е в нарушение на Директива 2007/64/EО относно платежните услуги във 
вътрешния пазар.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Вносителят на петицията и предприятието, което той представлява, са били 
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разследвани за изпиране на пари. Вносителят на петицията е управител на предприятие, 
което е инвестирало значителни парични суми в проект в Република Гана, държава, 
определена като високорискова по отношение на финансирането на терористична 
дейност. През април 2012 г. големи суми са запорирани по частната му сметка и по тази 
на предприятието. Вносителят на петицията оспорва тези мерки, като внася жалба пред 
прокурора, отговарящ за запорирането, както е предвидено в националното 
законодателство.

Жалбата е отхвърлена. Вносителя внася жалба в съда срещу това решение, първо пред 
съд и след това пред съда на Букурещ, които отхвърлят жалбата като недопустима, 
очевидно с мотива, че член 168 от въпросното национално процесуално право 
предвижда или процедура на внасяне на жалба пред прокурора, или пред съд, но 
очевидно не и двете. Вносителят на петицията внася жалба срещу тези решения пред 
Апелативния съд на Букурещ, който отхвърля жалбата, като потвърждава 
законосъобразността на решението, постановено от първата инстанция.

Той също така отхвърля искането на вносителя на петицията да се поиска от Съда  
преюдициално заключение относно тълкуването на правото на Общността. Вносителят 
на петицията счита, че липсата на допълнителни средства за оспорване на решението, 
взето от компетентните органи в съдилищата, е в нарушение на европейското право,
основните права и вторичното законодателство, например Директива 2007/64/EО 
относно платежните услуги във вътрешния пазар.

Забележки на Комисията

С Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. 
относно платежните услуги във вътрешния пазар (ДПУ), транспонирана от всички 
държави членки, се укрепват правата на потребителите в областта на платежните 
услуги в Европейския съюз.

Тъй като спорният въпрос не се отнася до отношенията между вносителя на петицията 
и неговия доставчик на платежни услуги, позоваването на ДПУ не изглежда уместно. 
Аналогично, това изглежда е въпрос от областта на националното наказателно 
процесуално право, а не на законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари. 
Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм изисква определени лица 
да вземат мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма. Тя обаче не се занимава с наказателни разследвания или съдебни 
производства в контекста на подозрение за борба с изпирането на пари.

Що се отнася до аспекта на петицията, свързан с  наказателното съдопроизводство, по 
силата на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз Европейската комисия няма правомощия да се намесва в 
ежедневното управление на съдебните системи на отделните държави членки, тъй като 
конкретните дела попадат в изключителната компетентност на органите на държавите 
членки.
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Въпреки това Румъния е страна по Европейската конвенция за правата на човека, което 
означава, че тя трябва да зачита основните права, както е предвидено в тази харта. 
Вносителят на петицията може да внесе жалба в Европейския съд за правата на човека, 
ако личните му права са били нарушени. Жалбите в Съда са допустими, при условие че 
всички възможности за жалби на национално равнище са изчерпани и в срок от шест 
месеца от датата на окончателното решение на национален съд.

Заключение

Комисията не е в състояние да се намеси от името на вносителя на петицията, тъй като 
въпросът е извън нейната компетентност.


