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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1259/2012, ko uzņēmuma SC Cynegis Engineering SRL
vārdā iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Marius Văduva, par projekta 
finansēšanu Ganā un apsūdzībām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju un uzņēmumu, kuru viņš pārstāv, notiek izmeklēšana 
saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Lūgumraksta iesniedzējs ir vadītājs 
uzņēmumā, kas ieguldījis ievērojamas naudas summas projektā Ganas Republikā, valstī, kas 
klasificēta kā augsta riska valsts attiecībā uz terorisma finansēšanu. 2012. gada aprīlī no viņa 
privātā konta un uzņēmuma konta tika konfiscētas lielas naudas summas. Lūgumraksta 
iesniedzējs apstrīdēja šos pasākumus, iesniedzot sūdzību tiesā, bet vēl nav saņēmis nekādu 
atbildi. Lūgumraksta iesniedzējs arī lūdza apelācijas iestādi uzdot jautājumu Eiropas 
Savienības Tiesai par to, vai valsts tiesību akti ir saderīgi ar Kopienas tiesību normām, taču 
viņa lūgums tika noraidīts. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka jebkādu līdzekļu trūkums, lai 
apstrīdētu kompetento varas iestāžu pieņemtos lēmumus tiesās, ir pretrunā 
Direktīvai 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 28. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju un uzņēmumu, kuru viņš pārstāv, notiek izmeklēšana 
saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Lūgumraksta iesniedzējs vada uzņēmumu, 
kas ieguldījis ievērojamas naudas summas projektā Ganas Republikā, valstī, kas klasificēta kā 
augsta riska valsts attiecībā uz terorisma finansēšanu. 2012. gada aprīlī no viņa privātā konta 
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un uzņēmuma konta tika konfiscētas lielas naudas summas. Lūgumraksta iesniedzējs 
apstrīdēja šos pasākumus, iesniedzot sūdzību prokuroram, kas atbildīgs par konfiskāciju, kā 
paredzēts valsts tiesību aktos. 

Sūdzība tika noraidīta. Pret šo lēmumu lūgumraksta iesniedzējs iesniedza sūdzību tiesās, 
vispirms pirmās instances tiesā (tribunal) un pēc tam Bukarestes Tiesā; abos gadījumos 
sūdzība tika noraidīta kā nepieņemama, acīmredzot pamatojoties uz to, ka attiecīgā valsts 
procesuālā likuma 168. pantā sūdzības procedūra ir paredzēta tikai prokuroram vai tiesai, bet 
ne abiem. Lūgumraksta iesniedzējs iesniedza sūdzību par šiem lēmumiem Bukarestes 
apelācijas tiesā, kas atteica pārsūdzību, atsaucoties uz pirmās instances pieņemtā lēmuma 
likumīgumu.

Tā noraidīja arī lūgumraksta iesniedzēja prasību lūgt Eiropas Tiesu dot prejudiciālu 
nolēmumu par Kopienas tiesību normu interpretāciju. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
turpmāku iespēju trūkums, lai apstrīdētu kompetento varas iestāžu pieņemtos lēmumus tiesās, 
ir pretrunā Eiropas tiesību aktiem, pamattiesībām un sekundārajiem tiesību aktiem, piemēram, 
Direktīvai 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Komisijas komentāri

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīva 2007/64/EK par 
maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (Maksājumu pakalpojumu direktīva jeb MPD), kas ir 
ieviesta visās dalībvalstīs, Eiropas Savienībā nostiprina patērētāju tiesības maksājumu 
pakalpojumu jomā. 

Tā kā šis jautājums neattiecas uz attiecībām starp lūgumraksta iesniedzēju un viņa maksājumu 
pakalpojuma sniedzēju, MPD nav uzskatāma par piemērojamu. Tāpat arī liekas, ka šī drīzāk ir 
lieta, uz ko attiecas valsts kriminālprocesuālo tiesību akts, nevis ES tiesību akti pret 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Direktīvā 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, ir 
prasība noteiktām struktūrvienībām veikt pasākumus, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Taču tajā netiek risināti kriminālizmeklēšanas vai 
tiesvedības jautājumi saistībā ar aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. 

Attiecībā uz lūgumraksta kriminālās tiesvedības aspektu saskaņā ar Līgumu par Eiropas
Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību Eiropas Komisijas kompetencē 
neietilpst iejaukšanās atsevišķu dalībvalstu tiesu sistēmu ikdienas pārvaldes jautājumos, jo 
atsevišķas lietas ir dalībvalstu iestāžu ekskluzīvā kompetencē.

Tomēr Rumānija ir parakstījusi Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, kas nozīmē, ka tai ir 
jāievēro tajā paredzētās pamattiesības. Lūgumraksta iesniedzējs var vērsties Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā, ja ir pārkāptas viņa individuālās tiesības. Apelācijas sūdzības Tiesā ir 
pieņemamas ar nosacījumu, ka ir izsmeltas visas iekšzemes apelāciju iespējas, sešu mēnešu 
laikā kopš valsts tiesas galīgā nolēmuma pieņemšanas dienas.

Secinājums
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Komisija nevar iejaukties lūgumraksta iesniedzēja vārdā, jo šis jautājums nav tās kompetencē.


