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Θέμα: Αναφορά 1259/2012 του Marius Văduva, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της εταιρείας «SC Cynegis Engineering SRL», σχετικά με τη χρηματοδότηση 
έργου στη Γκάνα και κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων και η εταιρεία που εκπροσωπεί βρίσκονται στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας 
για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο αναφέρων είναι διευθύνων 
σύμβουλος εταιρείας που έχει επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε έργο στη Δημοκρατία 
της Γκάνας, χώρα που έχει χαρακτηρισθεί χώρα υψηλού κινδύνου σε σχέση με τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τον Απρίλιο του 2012, μεγάλα ποσά δεσμεύθηκαν από 
τον προσωπικό του λογαριασμό και από τον λογαριασμό της εταιρείας. Ο αναφέρων 
προσέφυγε δικαστικώς κατά των μέτρων αυτών, αλλά δεν έχει μέχρι στιγμής λάβει απάντηση. 
Ζήτησε επίσης από το δευτεροβάθμιο όργανο να παραπέμψει στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το ερώτημα σχετικά με τη συμβατότητα του εθνικού δικαίου της χώρας 
με το Κοινοτικό Δίκαιο, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η έλλειψη 
μέσων δικαστικής προσφυγής κατά δικαστικών αποφάσεων που λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες αρχές παραβιάζει την οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013
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Ο αναφέρων και η εταιρεία που εκπροσωπεί βρίσκονται στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας 
για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο αναφέρων είναι διευθύνων 
σύμβουλος εταιρείας που έχει επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε έργο στη Δημοκρατία 
της Γκάνας, χώρα που έχει χαρακτηρισθεί χώρα υψηλού κινδύνου σε σχέση με τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τον Απρίλιο του 2012, μεγάλα ποσά δεσμεύθηκαν από 
τον προσωπικό του λογαριασμό και από τον λογαριασμό της εταιρείας από τον εισαγγελέα 
ποινικής δίωξης. Ο αναφέρων αμφισβήτησε τα μέτρα αυτά και κατέθεσε αγωγή στον 
εισαγγελέα που διέταξε τη δέσμευση, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία.  

Η αγωγή απορρίφθηκε. Αντιτασσόμενος στην απόφαση αυτή, ο αναφέρων κατέθεσε αγωγή 
στα δικαστήρια, πρώτα στο δικαστήριο και στη συνέχεια στο Δικαστήριο του 
Βουκουρεστίου. Αμφότερα απέρριψαν την αγωγή, επικαλούμενα κατά τα φαινόμενα το 
άρθρο 168 του εθνικού κώδικα δικονομίας, σύμφωνα με το οποίο μπορεί κανείς να υποβάλει 
αγωγή είτε στον εισαγγελέα είτε στο δικαστήριο αλλά προφανώς όχι και στους δύο. Ο 
αναφέρων κινήθηκε εναντίον αυτής της απόφασης στο Εφετείο Βουκουρεστίου, το οποίο 
απέρριψε την ένσταση επιβεβαιώνοντας την νομιμότητα της απόφασης που ελήφθη 
πρωτοδίκως.

Απέρριψε δε το αίτημα του αναφέροντος να ζητήσει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προδικαστική απόφαση σχετικά με την ερμηνεία του Κοινοτικού Δικαίου. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι η έλλειψη περαιτέρω ένδικων μέσων προσφυγής κατά της απόφασης 
που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές στα δικαστήρια παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και διατάξεις του παράγωγου δικαίου, όπως είναι η οδηγία 
2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, η οποία τέθηκε σε 
εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη, ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών στον τομέα των 
υπηρεσιών πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δεδομένου ότι η ανά χείρας υπόθεση δεν αφορά την σχέση του αναφέροντος με τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών, η ανωτέρω οδηγία δεν φαίνεται να έχει εφαρμογή. Παρομοίως, η 
υπόθεση φαίνεται να αποτελεί μάλλον ζήτημα εθνικής ποινικής δικονομίας παρά της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η οδηγία 
2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας προϋποθέτει την ύπαρξη ορισμένων οντοτήτων που 
λαμβάνουν μέτρα για να αποτρέψουν την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και την 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η οδηγία εντούτοις δεν καλύπτει ποινικές έρευνες ή 
δικαστικές διαδικασίες στο πλαίσιο υπονοιών για ξέπλυμα χρημάτων.  

Όσον αφορά το ζήτημα της ποινικής διαδικασίας που περιγράφεται στην αναφορά, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν διαθέτει καμία αρμοδιότητα παρέμβασης στην 
συνήθη λειτουργία των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών, δεδομένου ότι 
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μεμονωμένες υποθέσεις εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών των κρατών 
μελών. 

Η Ρουμανία εντούτοις έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και, άρα, υποχρεούται να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Χάρτη αυτού. Ο αναφέρων μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραβιαστεί τα ατομικά 
ανθρώπινα δικαιώματά του. Οι προσφυγές στο Δικαστήριο γίνονται παραδεκτές εφόσον 
έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες ένστασης στο εσωτερικό του κράτους μέλους και εντός 
εξαμήνου από την οριστική απόφαση του εθνικού δικαστηρίου.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει υπέρ του αναφέροντος διότι το θέμα δεν εμπίπτει 
στις αρμοδιότητές της.


