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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0586/2005 af Ioannis Voutinopoulos, græsk statsborger, om påståede 
kriminelle børstransaktioner i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren gør gældende, at han har været offer for kriminelle børstransaktioner, og at han 
og andre småinvestorer har tabt, hvad der svarer til 7,5 mio. amerikanske dollars. Han 
fremhæver, at de græske myndigheder ikke alene har undladt at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at regulere finans- og investeringsselskabernes aktiviteter, men at de også 
dækkede over uregelmæssighederne i de pågældende selskaber. Han henviser til EF-
Domstolens retspraksis i de forenede sager C-94/95 og C-95/95 og anmoder Europa-
Parlamentet om at gribe ind og sikre, at de skyldige straffes for de pågældende transaktioner, 
og at han og de andre ofre får erstatning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. oktober 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. maj 2006.

"Faktiske omstændigheder

Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender bad den 14. november 2005 Kommissionen om 
oplysninger om andragende nr. 586/2005.

Andragendet
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Ioannis Voutinopoulos ("andrageren") har indgivet et andragende til Europa-Parlamentet med 
påstande om, at der blev gennemført kriminelle værdipapirtransaktioner på fondsbørsen i 
Athen (Grækenland) i årene 2000-2001. Andrageren anfører, at han led økonomiske tab som 
følge af disse transaktioner. Andragendet indeholder dokumenter om forskellige 
værdipapirtransaktioner i 2000-2001. Endvidere henviser andrageren til presseudklip og 
korrespondance mellem forskellige virksomheder, der efter sigende deltog i en samordnet 
praksis, hvor insidere kunne afhænde aktiver til uvidende investorer som andrageren. Endelig 
gør han gældende, at han ikke har kunnet få beskyttelse eller erstatning gennem det græske 
retssystem.

Andrageren anmoder på grundlag af denne dokumentation Europa-Parlamentet om at gribe 
ind samt om erstatning for sit tab. Desuden opfordrer han Europa-Parlamentet til at forfølge 
de involverede virksomheder og offentlige myndigheder, idet han henviser til EF-Domstolens 
dom i de forenede sager C-94/95 og C-95/951.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har modtaget forskellige forespørgsler fra Europa-Parlamentets medlemmer 
om værdipapirhandel i samme tidsrum på fondsbørsen i Athen2. Endvidere sendte andrageren 
den 24. oktober 2001 en skrivelse til kommissær Vittorino omhandlende samme emne som 
andragendet. Kommissionens svar på de forskellige forespørgsler fra Europa-Parlamentet og 
henvendelser var, at den ikke har noget grundlag for at gribe ind over for mulige 
overtrædelser af EU's værdipapirlovgivning.

Andrageren anmoder om, at Europa-Parlamentet griber ind, men det er kun Kommissionen, 
der har beføjelser i henhold til traktatens artikel 226. Kommissionen kan i medfør af denne 
artikel indlede overtrædelsesprocedurer mod medlemsstaterne i tilfælde af overtrædelser af 
fællesskabslovgivningen. Kommissionen har ikke beføjelse til at gribe ind over for forhold, 
der er underlagt eller reguleret af nationale bestemmelser, og som ikke har nogen direkte 
forbindelse med rettighederne eller forpligtelserne i EU's traktater eller afledt ret.
Kommissionen kan kun handle i tilfælde af en alvorlig og bevislig overtrædelse af en klar 
forpligtelse i EU-lovgivningen. Den dokumentation, som andrageren har fremsendt, 
indeholder ikke beviser for, at der er sket en overtrædelse af EU-lovgivningen i forbindelse 
med den pågældende værdipapirhandel.

Endvidere er det vigtigt at nævne, at der ikke findes noget i fællesskabslovgivningen, der 
fastlægger noget erstatningsansvar for de tab, som andrageren angiveligt har lidt. Dog 
indeholder direktiv 93/22/EF3 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer, som var 
gældende i perioden 2000-2001, betingelserne for autoriserede investeringsselskabers og 
bankers levering af specifikke ydelser til deres kunder. For at beskytte investorerne blev det i 
direktivets artikel 11 fastlagt, at investeringsselskaber i deres kunders bedste interesse 
"udfører deres handler med den kompetence, omhu og hurtighed, der er nødvendig", "udbeder 
sig oplysninger hos deres kunder om deres finansielle stilling, investeringserfaring og 
målsætninger, som er relevante for de ønskede tjenesteydelser" og "på passende vis meddeler 

                                               
1 Sml. 1997, s I-03969.
2 Se skriftlig forespørgsel E-1581/05, E-2292/05 og E-4272/04.
3 EFT L 197 af 6.8.1993, s. 58.
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relevante oplysninger i deres kundekontakter". Dette direktiv er fuldt ud gennemført i 
Grækenland, hvorfor det er op til de kompetente græske myndigheder at anvende 
bestemmelserne. Dette direktiv blev den 21. april 2004 ændret ved direktiv 2004/39/EF1 om 
markeder for finansielle instrumenter, som styrkede forbrugerbeskyttelsen yderligere på 
området. 

Endvidere var Rådets direktiv 89/592/EØF2 om samordning af forskrifterne vedrørende 
insider-handel også gældende i 2000-2001, men dette direktiv giver ikke Kommissionen 
nogen beføjelser til at gribe ind i tilfælde af mistanke om insiderhandel. Den relevante græske 
lovgivning giver de kompetente nationale myndigheder beføjelse til at anvende administrative 
og strafferetlige sanktioner i tilfælde af overtrædelser.

Afgørelser i henhold til den nationale lovgivning, som gennemfører begge disse direktiver, 
følger kun nationale procedurer. EF-Domstolen har ikke kompetence i sager anlagt af fysiske 
personer i forbindelse med afgørelser, som er underlagt national lovgivning.

Endelig omhandler direktiv 89/592/EØF kun sager, hvor en person har brugt insider-
oplysninger til at købe eller sælge værdipapirer. Siden den 12. oktober 2004 er der indført en 
ny lovgivning om markedsmisbrug, som omfatter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF om insiderhandel og kursmanipulation samt adskillige 
gennemførelsesforanstaltninger (Kommissionens direktiv 2003/124/EF3, 2003/125/EF4 og 
2004/72/EF5, Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/20036). I henhold til denne nye 
lovgivning har Kommissionen ikke beføjelse til at afsløre, efterforske og straffe 
kursmanipulation i medlemsstaterne. Disse beføjelser ligger hos de kompetente nationale 
myndigheder (dvs. kapitalmarkedskommissionen i Grækenlands tilfælde).

Konklusion

Andragendet med tilhørende dokumentation beskriver ikke klart de påståede 
uregelmæssigheder og indeholder ikke nogen beviser for, at der er sket en overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen. Hvad angår andragerens krav om, med henvisning til de forenede 
sager C-94/95 og C-95/95, at Europa-Parlamentet skal gribe ind i denne proces og udbetale 
erstatning til andrageren for hans tab, kan det konkluderes, at Europa-Parlamentet ikke har 
beføjelse til at gribe ind eller udbetale erstatning, som andrageren beder om. EF-Domstolens 
dom indeholder heller ikke noget grundlag for en sådan indgriben eller erstatning. Endelig har 
andrageren ikke gjort det klart, at der er sket en alvorlig og beviselig overtrædelse af EU-
lovgivningen, hvorfor andragendet ikke indeholder et tilstrækkeligt grundlag for at 
konkludere, at Kommissionen har en behørigt begrundet overtrædelsessag mod de græske 
myndigheder. Kommissionen foreslår, at dette andragende lukkes."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. september 2009.

                                               
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
2 EFT L 334 af 18.11.1989, s. 30. 
3 EUT L 339 af 24.12.2003, s. 70.
4 EUT L 339 af 24.12.2003, s. 73.
5 EUT L 162 af 30.4.2004, s. 70.
6 EUT L 336 af 23.12.2003, s. 33.
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"Andragendet

Andrageren har fremsendt supplerende dokumenter til støtte for det andragende, han indgav i 
2005. Sagen omhandler en række værdipapirtransaktioner gennemført i 2000-2001. Det 
påstås, at disse transaktioner omfattede ulovlig praksis. Andrageren havde angiveligt lidt et 
økonomisk tab som følge af disse transaktioner, og han kunne ikke få beskyttelse eller 
erstatning gennem det græske retssystem.
I de supplerende dokumenter påstår andrageren endvidere, at regeringens embedsmænd, 
Europol og det græske parlament har begået svig, ligesom en række advokater har begået 
lovovertrædelser i form af bortskaffelse af dokumenter, fremlæggelse af ulovlige domme og 
andre ulovlige handlinger.

Kommissionens bemærkninger til det supplerende andragende

Kommissionen bekræfter, at den i henhold til traktatens artikel 226 kan indlede en 
overtrædelsesprocedure mod en medlemsstat i tilfælde af overtrædelser af 
fællesskabslovgivningen, og at den kun kan gribe ind i forbindelse med en beviselig 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen. Den dokumentation, som andrageren fremsendte 
med det oprindelige andragende, indeholdt ikke beviser for, at der var sket en overtrædelse af 
EU-lovgivningen i forbindelse med den pågældende værdipapirhandel. Det er også værd at 
bemærke, at Kommissionen ikke har beføjelse til at behandle tvister vedrørende kontrakter 
mellem en finansiel institution og dens kunder, men at disse skal behandles på nationalt plan 
af de nationale domstole.

Hvad a n g å r  lovgivningsrammen for sektoren, fandt direktiv 93/22/EØF1 om 
investeringsservice i forbindelse med værdipapirer og 89/592/EØF2 om samordning af 
forskrifterne vedrørende insider-handel anvendelse på det tidspunkt, da de pågældende 
transaktioner blev gennemført. Begge disse direktiver var blevet gennemført i den nationale 
græske lovgivning, og de nationale myndigheder var blevet tildelt de relevante beføjelser i 
tilfælde af overtrædelser. Endvidere omhandlede direktiv 89/592/EØF ikke kursmanipulation, 
som kun omtales i den nye lovgivning i direktiv 2003/6/EØF3 om insiderhandel og 
kursmanipulation samt dets gennemførelsesforanstaltninger. Endvidere er det i henhold til den 
nye lovgivning de nationale myndigheder og ikke Kommissionen, som har de nødvendige 
beføjelser til at afsløre, efterforske og straffe kursmanipulation i medlemsstaterne. I 
mellemtiden er der med hensyn til investeringsservice gennemført en ny EU-lovgivning 
(direktiv 2004/39/EF4 og gennemførelsesforanstaltningerne dertil), som har et bredere 
anvendelsesområde end den tidligere for yderligere at beskytte investorerne.

Andragerens supplerende oplysninger indeholder ikke noget klart bevis, der kan ændre den 
tidligere vurdering af andragendet i henhold til lovgivningen på området. I stedet beskriver 
det nærmere de påståede ulovligheder i retssagerne vedrørende de pågældende transaktioner, 
som også skete efter det tidligere andragende, herunder påstået svig fra offentlige 
embedsmænds side og ulovlig praksis udført af advokater.

                                               
1 EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27-46.
2 EFT L 334 af 18.11.1989, s. 30-32.
3 EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16-25.
4 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1-44.
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Konklusion

På grundlag af de foreliggende oplysninger og den gældende EU-lovgivning konkluderer 
Kommissionen, at den ikke kan gribe ind i denne sag. Det står klart, at det er de 
retshåndhævende myndigheder i den medlemsstat, hvor den ulovlige praksis er foregået, der 
er ansvarlige for at gribe ind i forbindelse med påstande om svig begået af offentlige 
embedsmænd eller advokater."


