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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1259/2012, ktorú predkladá Marius Văduva (rumunský štátny 
príslušník) v mene spoločnosti SC Cynegis Engineering SRL, o financovaní 
projektu v Ghane a obvineniach z prania špinavých peňazí

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície a spoločnosť, ktorej je predstaviteľom, sú predmetom vyšetrovania vo 
veci prania špinavých peňazí. Predkladateľ petície je riadiacim pracovníkom spoločnosti, 
ktorá investovala značné množstvo peňazí do projektu v Ghanskej republike, krajine, ktorá sa 
hodnotí ako vysoko riziková v súvislosti s financovaním terorizmu. V apríli 2012 boli z jeho 
súkromného účtu a z účtu spoločnosti zhabané veľké sumy. Predkladateľ petície napadol tieto 
opatrenia prostredníctvom súdnej žaloby, doposiaľ však nedostal nijakú odpoveď.
Predkladateľ petície tiež požiadal odvolací orgán, aby Súdnemu dvoru EÚ predložil otázku, či 
sú vnútroštátne právne predpisy zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, táto žiadosť 
však bola zamietnutá. Predkladateľ petície sa domnieva, že skutočnosť, že chýbajú akékoľvek 
prostriedky na napadnutie rozhodnutí príslušných orgánov pred súdmi, je v rozpore so 
smernicou 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 28. januára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Predkladateľ petície a spoločnosť, ktorej je predstaviteľom, sú predmetom vyšetrovania vo 
veci prania špinavých peňazí. Predkladateľ petície je riadiacim pracovníkom spoločnosti, 
ktorá investovala značné množstvo peňazí do projektu v Ghanskej republike, krajine, ktorá sa 
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hodnotí ako vysoko riziková v súvislosti s financovaním terorizmu. V apríli 2012 prokurátor 
zhabal veľké sumy z jeho súkromného účtu a z účtu spoločnosti. Predkladateľ petície napadol 
tieto opatrenia prostredníctvom sťažnosti podanej prokurátorovi poverenému zhabaním, ako 
sa ustanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Sťažnosť bola zamietnutá. Predkladateľ petície podal proti tomuto rozhodnutiu súdnu žalobu, 
najprv tribunálu, a potom súdu v Bukurešti, pričom oba žalobu zamietli ako neprípustnú 
s odôvodnením, že v článku 168 príslušného vnútroštátneho procesného práva sa ustanovuje 
buď postup podávania sťažností prokurátorovi, alebo tribunálu, nie však obe možnosti.
Predkladateľ petície podal proti týmto rozhodnutiam sťažnosť na odvolacom súde 
v Bukurešti, ktorý odvolanie zamietol, pričom odkazoval na zákonnosť rozhodnutia súdu 
prvého stupňa.

Takisto zamietol žiadosť predkladateľa petície, v ktorej žiadal predložiť vec Súdnemu dvoru 
Európskej únie na prejudiciálne konanie vo veci výkladu práva Spoločenstva. Predkladateľ 
petície zastáva názor, že skutočnosť, že chýbajú ďalšie prostriedky na napadnutie rozhodnutí 
príslušných orgánov pred súdom, je v rozpore s európskymi právnymi predpismi, základnými 
právami a sekundárnymi právnymi predpismi, ako je smernica 2007/64/ES o platobných 
službách na vnútornom trhu.

Poznámky Komisie

Prostredníctvom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 
o platobných službách na vnútornom trhu („smernica o platobných službách“), ktorú zaviedli 
všetky členské štáty, sa posilňujú práva spotrebiteľov v oblasti platobných služieb 
v Európskej únii.

Keďže predložená otázka sa netýka vzťahu medzi predkladateľom petície a poskytovateľom 
platobných služieb, zdá sa, že smernica o platobných službách nie je rozhodujúca. Takisto sa 
zdá, že je to otázka vnútroštátneho trestného práva procesného a nie právnych predpisov EÚ 
v oblasti prania špinavých peňazí. V smernici 2005/60/ES o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu sa ustanovuje, 
že je nevyhnutné, aby niektoré subjekty prijali opatrenia na predchádzanie praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu. Táto smernica sa však nevzťahuje na vyšetrovanie trestných 
činov alebo súdne konanie v súvislosti s podozrením na pranie špinavých peňazí.  

Pokiaľ ide o trestnoprávny aspekt petície, podľa Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie nemá Európska komisia nijakú právomoc zasahovať do bežnej 
správy súdnych systémov jednotlivých členských štátov, keďže jednotlivé prípady patria do 
výhradnej právomoci orgánov členských štátov.

Rumunsko je však signatárom Európskeho dohovoru o ľudských právach a z toho vyplýva, že 
musí rešpektovať základné práva ustanovené touto chartou. Predkladateľ petície môže podať 
žiadosť Európskemu súdu pre ľudské práva pod podmienkou, že boli porušené jeho osobné 
práva. Odvolanie pred súdom je prípustné, pokiaľ boli vyčerpané všetky domáce možnosti na 
odvolanie, a v lehote šiestich mesiacov odo dňa konečného rozhodnutia vnútroštátneho súdu.

Záver
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Komisia nemôže zasiahnuť v mene predkladateľa petície, keďže vec nepatrí do jej právomoci.


