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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0586/2005, внесена от Ioannia Voutinopoulos, с гръцко 
гражданство, относно предполагаеми престъпни транзакции на 
фондовата борса в Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че е станал жертва на престъпни транзакции на 
фондовата борса и че той и други дребни инвеститори са загубили суми, възлизащи на 
7,5 млн. щатски долара. Той подчертава, че гръцките органи не само не са предприели 
необходимите мерки с оглед регулиране на дейностите на финансови и инвестиционни 
посредници, но също са укрили нередностите около въпросните посредници. 
Позовавайки се на съдебната практика на Съда на Европейските общности по 
обединени дела C-94/95 и C-95/95, вносителят призовава Европейския парламент да 
предприеме действия и да гарантира, че нарушителите ще бъдат подведени под съдебна 
отговорност за въпросните транзакции и че той и другите жертви ще бъдат обезщетени.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 октомври 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 24 май 2006 г.

Фактите

На 14 ноември 2005 г. комисията по петиции към Европейския парламент помоли 
Европейската комисия („Комисията“) за сведения относно петиция 586/2005.
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Петицията

Г-н Ioannis Voutinopoulos („вносителят“) е подал петиция до Европейския парламент, в
която твърди, че през периода 2000—2001 г. на Атинската фондова борса (Гърция) са 
се провели престъпни транзакции с ценни книжа. Вносителят твърди, че е претърпял 
финансови загуби в резултат от тези транзакции. Петицията съдържа документи за 
различни транзакции с ценни книжа за периода 2000—2001 г. Освен това вносителят се 
позовава на публикации в пресата и на кореспонденция между различни предприятия, 
които се предполага, че са участвали в съгласувана практика, която е дала възможност 
на лица с вътрешна информация да прехвърлят активи към неинформирани 
инвеститори като вносителя. Накрая, вносителят твърди, че гръцката съдебна система 
не е успяла да му осигури закрила или обезщетение.

Въз основа на тази документация, вносителят отправя молба за предприемане на 
действия от страна на Европейския парламент и за обезщетение за финансовите загуби. 
Освен това вносителят призовава Европейския парламент да предприеме действия 
срещу замесените дружества и публични органи, позовавайки се на решение на Съда на 
Европейските общности по обединени дела C-94/95 и C-95/951.

Забележки на Комисията

Комисията е получила редица въпроси от членове на Европейския парламент във 
връзка със същия период на търгуване на ценни книжа на Атинската фондова борса2. 
Освен това, на 24 октомври 2001 г. вносителят е изпратил писмо до комисар Vittorino 
по същия въпрос като този в петицията. Комисията беше на мнение, в множеството си 
отговори на въпросите на Европейския парламент и във водената кореспонденция, че 
няма основания за предприемане на действия във връзка с потенциално нарушение на 
законодателството на ЕО в областта на ценните книжа. 

Вносителят призовава за намесата на Европейския парламент, но единствено 
Комисията има правомощия съгласно член 226 от Договора. Въз основа на този член, 
Комисията може надлежно да започне процедура за нарушение срещу държава-членка, 
когато е засегнат въпрос от европейското право. Комисията няма правомощия да се 
намесва по въпроси, които се ръководят или регулират от национални разпоредби, 
които нямат пряко отношение към правата и задълженията по Договора за ЕС или 
вторичното законодателство на ЕС. Комисията може да предприема действия 
единствено при сериозно и удостоверимо нарушение на ясно задължение съгласно
законодателството на ЕС. Документацията, която придружава петицията, не предоставя 
доказателства, че въпросното търгуване с ценни книжа съставлява нарушение на 
законодателството на ЕС.

Освен това е важно да се отбележи, че не съществува законодателство на Общността, 
което може да установи някаква юридическа отговорност за загубите, предполагаемо 
претърпени от вносителя. Въпреки това, Директива 93/22/ЕО3 относно 

                                               
1 Сборник практика на Съда на ЕО [1997 г.] I-03969.
2 Вж. въпроси с искане за писмен отговор E-1581/05, E-2292/05 и E-4272/04.
3 ОВ L 197, 6.8.1993 г., стр. 58.
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инвестиционните услуги в областта на ценните книжа, в сила през периода 2000—
2001 г., установи условия, при които упълномощени инвестиционни посредници и 
банки могат да предоставят специфични услуги на своите клиенти. С цел закрила на 
инвеститорите, директивата (член 11) разпорежда, че инвестиционният посредник 
следва да „действа с необходимата компетентност, грижа и старание във възможно най-
голяма степен защитавайки интересите на клиентите си“, да се „информира […] за 
финансовото състояние на клиентите си, инвеститорския им опит и цели по отношение 
на исканите услуги“ и да „разкрива по подходящ начин важна информация по време на 
работата си с клиентите си“. Тази директива е цялостно транспонирана в Гърция и 
поради това националните компетентни органи в държавата имат задачата да прилагат 
тези правила. На 21 април 2004 г. тази директива беше изменена с Директива 
2004/39/ЕО1 относно пазарите на финансови инструменти, която допълнително 
разшири обхвата на защитата на потребителите в тази област.

Освен това, през периода 2000—2001 г. се е прилагала Директива 89/592/ЕИО2 на 
Съвета относно координирането на правните уредби относно търговията с вътрешна 
информация, но тази директива не предоставя на Европейската комисия никакви 
правомощия за намеса в случай на съмнения за търговия с вътрешна информация. 
Приложимото гръцко национално законодателство предоставя правомощия на 
националните компетентни органи за налагане на административни и наказателни 
санкции за нарушения.

Решенията съгласно националното законодателство, транспониращо тези две 
директиви, следват единствено национални процедури. Съдът на Европейските 
общности няма юрисдикция по въпроси, повдигнати от физически лица срещу 
решения, определяни от национално законодателство.

Накрая, Директива 89/592/ЕИО обхваща единствено случаи, при които дадено лице е 
използвало вътрешна информация за покупка или продажба на ценни книжа. От 12 
октомври 2004 г. съществува нов режим относно пазарните злоупотреби, който се 
състои от Директива 2003/6/ЕО3 на Европейския парламент и на Съвета относно 
търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара, и от няколко мерки за 
нейното прилагане (Директиви 2003/124/ЕО4; 2003/125/ЕО5 и 2004/72/ЕО6 на 
Комисията, Регламент (ЕО) № 2273/20037 на Комисията). Съгласно този нов режим 
Комисията няма никакви правомощия за засичането, разследването и наказването на 
пазарни злоупотреби в държавите-членки. Тези правомощия остават в ръцете на 
националните компетентни органи (в случая на Гърция това е Комисията за 
капиталовите пазари).

Заключение

                                               
1 ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.
2 ОВ L 334, 18.11.1989 г., стр. 30.
3 ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.
4 ОВ L 339, 24.12.2003 г., стр. 70
5 ОВ L 339, 24.12.2003 г., стр. 73
6 ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 70.
7 ОВ L 336, 23.12.2003 г., стр. 33.



PE374.292/REV 4/5 CM\789284BG.doc

BG

Петицията и предоставената в нейна подкрепа документация не идентифицират ясно 
предполагаемото нарушение на закона и не предоставят никакви доказателства, че е 
засегнат въпрос от европейското законодателство. По отношение на иска на вносителя, 
който се позовава на обединени дела C-94/95 и C-95/95, че Европейският парламент 
следва да се намеси в този процес и да обезщети вносителя за неговите загуби, може да 
се заключи, че Европейският парламент няма правомощия, които да упълномощават 
намеса или обезщетяване, както се изисква от вносителя. Решението на Съда на 
Европейските общности също не предоставя никакви основания за такава намеса или 
обезщетение. Накрая, вносителят не е успял да докаже, че е налице сериозно и 
удостоверимо нарушение на законодателството на ЕС и поради това петицията не 
съставлява достатъчно основание Комисията да започне процедура за нарушение срещу 
гръцките органи. Комисията предлага да приключи разглеждането на петицията.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Петицията

Вносителят е представил допълнителни документи във връзка с предишна петиция, 
подадена през 2005 г. Случаят се отнася за няколко транзакции с ценни книжа, 
проведени през периода 2000—2001 г. Тези транзакции предполагаемо са включвали 
незаконни практики. Вносителят е претърпял финансови загуби в резултат на 
споменатите транзакции и гръцката съдебна система не е успяла да му осигури закрила 
или обезщетение.
В допълнението към предишната петиция вносителят също така насочва вниманието 
към предполагаема измама, извършена от правителствени служители, Европол и 
гръцкия парламент, както и към незаконни постъпки на няколко адвокати, които по 
време на съдебното дело, заведено от вносителя, са укрили документи, довели са до 
незаконни съдебни решения и са извършили други престъпни деяния.

Коментари на Комисията относно допълнителната петиция

Комисията потвърждава, че съгласно член 226 от Договора тя може надлежно да 
започне процедура за нарушение срещу държава-членка, когато е засегнат въпрос от 
европейското законодателство, и че може да предприема действия само при 
удостоверимо нарушение на законодателството на ЕС. Документацията, която 
придружаваше първоначалната петиция, не предостави доказателства, че въпросното 
търгуване с ценни книжа е в нарушение на законодателството на ЕС. Също е важно да 
се отбележи, че Комисията не е компетентна по договорни спорове между финансова 
институция и нейните клиенти, които следва да се разрешават на национално равнище 
от националните съдилища.

Що се отнася до регулаторната рамка в сектора, по време на осъществяването на 
въпросните транзакции се е прилагала Директива 93/22/ЕИО1 относно инвестиционните 
услуги в областта на ценните книжа и Директива 89/592/ЕИО2 относно координирането 

                                               
1 ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27–46.
2 ОВ L 334, 18.11.1989 г., стр. 30–32.
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на правните уредби относно търговията с вътрешна информация. И двете директиви са 
били транспонирани в националното гръцко законодателство и съответните 
правомощия за действия в случай на нарушения са били предоставени на съответните 
национални органи. Освен това Директива 89/592/ЕИО не обхваща манипулирането на 
пазара, което беше покрито едва от новия режим на Директива 2003/6/ЕО1 относно 
търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара и мерките за 
прилагането й. Също така съгласно новия режим именно националните органи, а не 
Комисията, имат необходимите правомощия да засичат, разследват и наказват 
манипулирането на пазара в държавите-членки. Междувременно, от гледна точка на 
инвестиционните услуги, беше въведена нова регулаторна рамка на ЕС (Директива 
2004/39/ЕО2 и мерките за прилагането й), която е по-широка от предходната, с цел 
осигуряване на допълнителна закрила за инвеститорите.

Допълнителната информация, представена от вносителя, не предоставя ново ясно 
доказателство, което би могло да промени предишната оценка на петицията съгласно 
секторното законодателство. Вместо това, информацията поставя допълнително 
ударение върху предполагаеми закононарушения в съдебните процеси във връзка със 
споменатите транзакции, които са настъпили също след предишната петиция, 
включително предполагаема измама, извършена от държавни длъжностни лица, и 
незаконни практики от страна на адвокати.

Заключение

Въз основа на предоставената информация и въз основа на настоящата правна рамка на 
ЕС, Европейската комисия би желала да подчертае, че не е в състояние да предприеме 
каквито и да било действия по този случай. Ясно е, че отговорността за предприемане 
на действия срещу всички предполагаеми случаи на измама, извършени от държавни 
длъжностни лица или адвокати, принадлежи на правоприлагащите органи на 
държавата, засегната от описаните незаконни практики.

                                               
1 ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16–25.
2 ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1–44.


