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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1259/2012 dėl projekto finansavimo Ganoje ir kaltinimų pinigų 
plovimu, kurią pateikė Rumunijos pilietis Marius Văduva įmonės „SC 
Cynegis Engineering SRL“ vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ir įmonė, kuriai jis atstovauja, tiriami dėl pinigų plovimo. Peticijos 
pateikėjas yra įmonės, dideles pinigų sumas investavusios į projektą Ganos Respublikoje –
šalyje, kuri priskiriama didelio terorizmo finansavimo pavojaus šalims – vadybininkas. 
2012 m. balandžio mėn. iš peticijos pateikėjo asmeninės ir įmonės sąskaitų konfiskuotos 
didelės pinigų sumos. Peticijos pateikėjas šias priemones užginčijo pateikdamas skundą 
teismui, tačiau iki šiol negavo jokio atsakymo. Be to, peticijos pateikėjas paprašė apeliacinės 
įstaigos, kad ji ES Teisingumo Teismui perduotų klausimą, ar nacionalinė teisė suderinama su 
Bendrijos teise, tačiau šis prašymas buvo atmestas. Peticijos pateikėjas mano, kad priemonių, 
skirtų kompetentingų institucijų priimtiems sprendimams teismuose užginčyti, trūkumas 
pažeidžia Direktyvą 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Peticijos pateikėjas ir įmonė, kuriai jis atstovauja, tiriami dėl pinigų plovimo. Peticijos 
pateikėjas yra įmonės, dideles pinigų sumas investavusios į projektą Ganos Respublikoje –
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šalyje, kuri priskiriama didelio terorizmo finansavimo pavojaus šalims – vadybininkas. 
2012 m. balandžio mėn. baudžiamąjį persekiojimą vykdantis prokuroras iš peticijos pateikėjo 
asmeninės ir įmonės sąskaitų konfiskavo dideles pinigų sumas. Peticijos pateikėjas šias 
priemones užginčijo pateikdamas skundą už konfiskavimą atsakingam prokurorui, kaip 
numatyta nacionalinės teisės aktuose. 

Skundas buvo atmestas. Peticijos pateikėjas šį sprendimą apskundė teismuose, pirmiausia 
tribunole, tada – Bukarešto tribunole, abu jie atmetė skundą kaip nepriimtiną, veikiausiai 
motyvuodami, kad atitinkamo nacionalinio proceso įstatymo 168 straipsnyje numatyta tik 
skundo pateikimo prokurorui procedūra arba skundo pateikimo teismui procedūra, tačiau esą 
ne abi. Peticijos pateikėjas apskundė šiuos sprendimus Bukarešto apeliaciniam teismui, kuris 
atsisakė priimti apeliacinį skundą pažymėdamas pirmosios instancijos teismo priimto 
sprendimo teisėtumą.

Teismas taip pat atmetė peticijos pateikėjo prašymą pateikti Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismui prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl Bendrijos teisės aiškinimo. Peticijos 
pateikėjas mano, kad tolesnių priemonių, skirtų kompetentingų institucijų priimtiems 
sprendimams teismuose užginčyti, nebuvimas yra Europos Sąjungos teisės aktų, pagrindinių 
teisių ir antrinės teisės aktų, pvz., Direktyvos 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus 
rinkoje, pažeidimas.

Komisijos pastabos

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo 
paslaugų vidaus rinkoje (toliau – MPD), taikoma visų valstybių narių, sustiprinamos vartotojų 
teisės Europos Sąjungoje teikiamų mokėjimo paslaugų srityje. 

Kadangi aptariamas klausimas nesusijęs su peticijos pateikėjo ir jo mokėjimo paslaugų teikėjo 
santykiais, MPD neatrodo aktuali. Panašu ir tai, kad šis klausimas yra nacionalinės 
baudžiamojo proceso teisės, o ne ES kovos su pinigų plovimu teisės aktų dalykas. 
Direktyvoje 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui 
ir teroristų finansavimui reikalaujama, kad tam tikri subjektai imtųsi priemonių siekdami 
užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui. Tačiau šioje direktyvoje 
nesprendžiami nusikalstamų veikų tyrimo ar teismo proceso klausimai įtariamo pinigų 
plovimo atveju. 

Remiantis Europos Sąjungos sutartimi ir Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, su 
baudžiamuoju procesu susijusiu peticijos aspektu Europos Komisija neturi kompetencijos 
kištis į kasdienį konkrečių valstybių narių teisingumo sistemų administravimą, nes 
individualios bylos priklauso išimtinei valstybių narių institucijų kompetencijai.

Tačiau Rumunija yra pasirašiusi Europos žmogaus teisių konvenciją, o tai reiškia, kad ji turi 
laikytis toje chartijoje nurodytų pagrindinių teisių. Jeigu pažeistos asmeninės peticijos 
pateikėjo teisės, jis gali kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Skundai šiam Teismui 
priimtini, jeigu pateikiami per šešis mėnesius nuo nacionalinio teismo galutinio sprendimo 
priėmimo dienos ir jeigu išnaudotos visos galimybės pateikti apeliacinį skundą 
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nacionaliniuose teismuose.

Išvada

Komisija neturi galimybių įsikišti peticijos pateikėjo vardu, nes klausimas nepriklauso jos 
kompetencijai.“


