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Tárgy: Az Ioannia Voutinopoulos, görög állampolgár által benyújtott 0586/2005.
számú petíció a Görögországban folyó, állítólagos büntetendő értéktőzsde 
tranzakciókról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója állítása szerint büntetendő értéktőzsde tranzakciók áldozatává vált, 
valamint ő és más kisbefektetők 7,5 millió USD-nak megfelelő összeget vesztettek el. 
Hangsúlyozza, hogy a görög hatóságok azon felül, hogy nem tették meg a szükséges 
intézkedéseket a pénzügyi és befektetési cégek tevékenységének szabályozására, leplezték is a 
szóban forgó cégek szabálytalanságait. Hivatkozva a Bíróság C-94/95 és C-95/95 egyesített 
eseteire, a petíció benyújtója felszólítja az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be, és 
biztosítsa a bűnösök felelősségre vonását a szóban forgó tranzakciókban, valamint azt, hogy 
őt és a többi áldozatot kártalanítsák.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. október 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. május 24.

A tények

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága 2005. november 14-én kérte fel az Európai 
Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hogy az 586/2005. sz. petícióval kapcsolatban 
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nyújtson tájékoztatást. 

A petíció

Ioannis Voutinopoulos úr (a továbbiakban: a petíció benyújtója) olyan petíciót nyújtott be az 
Európai Parlamentnek, amely szerint 2000-2001-ben büntetendő értékpapír tranzakciók 
történtek az Athéni Értéktőzsdén (Görögország). A petíció benyújtójának állítása szerint e 
tranzakciók folytán őt anyagi kár érte. A petíció számos, 2000-2001 között lezajlott értékpapír 
tranzakciókról szóló dokumentumot tartalmaz. A petíció benyújtója mindemellett 
sajtóközleményekre és különféle olyan vállalkozások összejátszására hivatkozik, amelyek 
állítólag egyeztetett gyakorlat alkalmazásával segítettek hozzá bennfenteseket a petíció 
benyújtójához hasonló, nem informált befektetők tőkéjének a lehívásához. Végezetül állítása 
szerint a görög bírósági rendszer képtelen volt védelmet biztosítani részére, illetve 
kártalanítani őt.

E dokumentumok alapján a petíció benyújtója az Európai Parlament beavatkozását és anyagi 
kárának megtérítését kéri. A petíció benyújtója az Európai Bíróság C-94/95 és C-95/95 számú 
egyesített eseteire1 hivatkozva felszólítja továbbá az Európai Parlamentet, hogy lépjen fel a 
szóban forgó vállalatokkal és hatóságokkal szemben.

A Bizottság észrevételei

Az Európai Parlament képviselőitől számos, az Athéni Tőzsde értékpapír kereskedésének 
ugyanezen időszakára vonatkozó kérdés érkezett a Bizottsághoz2. Emellett a petíció 
benyújtója 2001. október 24-én a petícióval azonos tárgyú levélben kereste meg Vittorino 
biztost. A Bizottság az Európai Parlamentnek adott különböző válaszaiban és levelezésében 
figyelembe vette, hogy nincs olyan ok, amely miatt az EU értékpapírjogának lehetséges 
megsértésére tekintettel be kellene avatkoznia. 

A petíció benyújtója az Európai Parlament beavatkozását kéri, ugyanakkor a Szerződés 226. 
cikke alapján erre kizárólag a Bizottságnak van hatásköre. E cikknek megfelelően a Bizottság 
jogsértési eljárást indíthat azon tagállam ellen, ahol az európai jog valamely rendelkezésnek 
megsértése feltételezhető. A Bizottságnak nincs hatásköre beavatkozni azokban az ügyekben, 
amelyeket olyan tagállami intézkedésekkel irányítanak vagy szabályoznak, amelyek nem 
tartoznak közvetlenül az EU Szerződés szerinti jogok és kötelezettségek körébe, illetve az EU 
másodlagos jogához. A Bizottság kizárólag a közösségi jogból eredő egyértelmű kötelezettség 
súlyos és ellenőrizhető megsértése esetén léphet fel. A petícióhoz csatolt dokumentumok nem 
szolgálnak kellő bizonyítékkal arról, hogy a szóban forgó értékpapír-kereskedelem a 
közösségi jog megsértését vonja maga után.

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy nem létezik olyan közösségi jogforrás, amely 
bármilyen jogi felelősséget megalapozhatna olyan károkkal szemben, mint ami állítólag a 
petíció benyújtóját is érte. Mindemellett a 2000-2001 közti időszakban hatályos, az 
értékpapír-befektetési szolgáltatásokról szóló 93/22/EGK irányelv3 meghatározta azokat a 
                                               
1 EBHT 1997, I-03969. o.
2 Lásd a E-1581/05, E-2292/05 és E-4272/04. számú írásbeli kérdéseket.
3 HL L 197., 1993.8.6., 58 o.
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feltételeket, amelyek alapján befektetési cégek és bankok bizonyos szolgáltatásokat 
nyújthatnak ügyfeleiknek. A befektetők védelme érdekében az irányelv (11. cikkében) 
kikötötte, hogy a befektetési cég „a megfelelő szakértelemmel, körültekintéssel és 
gondossággal járjon el, ügyfelei érdekei szerint”, „ügyfeleitől pénzügyi helyzetükre, 
befektetési tapasztalatukra és az igényelt szolgáltatásokkal kapcsolatos céljaikra vonatkozóan 
tájékoztatást kérjen” és „ügyfeleivel való ügyletei során az alapvető lényeges körülményekről 
megfelelő közlést tegyen”. Ezt az irányelvet Görögország teljes mértékben átültette, ebből 
következően az illetékes görög hatóságok feladata e szabályok alkalmazása. Ezt az irányelvet 
2004. április 21-én a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv1 módosította, 
még inkább kiterjesztve a fogyasztóvédelem érvényesülését e területen. 

A 2000-2001 közti időszakban mindezek mellett alkalmazható volt a Tanács bennfentes 
kereskedelem szabályozásának koordinációjára vonatkozó 89/592/EGK irányelve2, de ez az 
irányelv sem biztosított hatáskört beavatkozásra az Európai Bizottságnak bennfentes 
kereskedelem gyanúja esetén. A vonatkozó görög nemzeti szabályozás biztosítja az illetékes 
görög hatóságok számára a hatáskört igazgatási és büntetőjogi szankciók kivetésére 
jogsértések esetén. 

A nemzeti törvényhozás döntései alapján e két irányelvet úgy ültették át, hogy azok alapján 
kizárólag nemzeti eljárások indulhatnak. Az Európai Bíróság nem ítélkezhet természetes 
személyek olyan cselekményéiről, amelyet nemzeti jog alapján hozott döntések 
megszegésével követtek el. 

Végezetül a 89/592/EGK irányelv kizárólag azokat az eseteket fedi le, amikor egy személy 
bennfentes információk felhasználásával vásárol vagy ad el értékpapírokat. 2004. október 12-
e óta új rendszer él a piaci visszaélésekkel kapcsolatban, ezt az Európai Parlament és Tanács a 
bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról szóló 2003/6/EK irányelve3 állapítja 
meg, és különböző intézkedések hajtják végre (a 2003/124/EK4 a 2003/125/EK5 és a 
2004/72/EK6 bizottsági irányelvek, a 2273/2003/EK7 bizottsági rendelet). Ezen új rendszer 
szerint a Bizottságnak semmilyen hatásköre nincs a tagállamokban piaci manipulációk 
felderítésére, nyomozására és büntetésére. Ezek a hatáskörök az illetékes nemzeti hatóságok 
kezében maradnak (Görögország esetében a Legfőbb Piaci Bizottságnál). 

Összegzés

A petíció és a csatolt dokumentáció alapján nem azonosítható egyértelműen az állítólagos 
szabálytalanság és azok nem szolgáltatnak elegendő bizonyítékot arra, hogy a közösségi jog 
valamely rendelkezése veszélyeztetett. A petíció azon állítását illetően, amely szerint a 
Bíróság C-94/95 és C-95/95 egyesített eseteire hivatkozással az Európai Parlamentek kellene 
beavatkoznia ebben az eljárásban, és megtéríteni a petíció benyújtójának kárát, 
                                               
1 HL L 145., 2004.4.30., 1 o.
2 HL L 334., 1989.11.18., 30 o. 
3 HL L 96., 2003.4.12., 16. o.
4 HL L 339., 2003.12.24., 70. o.
5 HL L 339., 2003.12.24., 73. o.
6 HL L 339., 2003.12.24., 73. o.
7 HL L 336., 2003.12.23., 33. o.
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megállapítható, hogy az Európai Parlamentnek nincs olyan hatásköre, ami felhatalmazná a 
petíció benyújtója által kért beavatkozás vagy kártérítés foganatosítására. Az Európai Bíróság 
ítélkezési gyakorlata sem szolgáltat alapot hasonló beavatkozásra, vagy kártérítésre. 
Végezetül a petíció benyújtója nem egyértelműsítette, hogy az EU jogának súlyos és 
ellenőrizhető megsértéséről van szó, ebből következően a petíció nem alapozza meg kellően 
azt, hogy a Bizottság Görögországgal szemben kellő bizonyossággal jogsértési eljárást 
indíthasson. A Bizottság a petíció lezárását javasolja.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció

A petíció benyújtója egy korábbi, 2005-ben előterjesztett petícióval kapcsolatos kiegészítő 
dokumentumokat nyújtott be. Az ügy néhány értékpapír-tranzakciót érint, amelyeket 2000–
2001 között hajtottak végre. E tranzakciók állítólag jogellenes gyakorlatok alkalmazásával 
jártak. A petíció benyújtóját az említett tranzakciók nyomán állítólag anyagi kár érte, a görög 
igazságszolgáltatási rendszer pedig képtelen volt védelmet biztosítani számára, illetve őt 
kártalanítani. 
A korábbi petíció kiegészítéseként a petíció benyújtója azt is hangsúlyozza, hogy 
kormánytisztviselők, az Europol és a (görög) parlament állítólag csalást követtek el, valamint 
hogy több jogász a petíció benyújtója által indított kereset során jogellenesen járt el, 
dokumentumokat titkolt el, jogellenes ítéleteket hozott és egyéb illegális gyakorlatokat 
alkalmazott. 

A Bizottság megjegyzései a kiegészítő petícióval kapcsolatban

A Bizottság megerősíti, hogy a Szerződés 226. cikke értelmében a Bizottság indokoltan 
jogsértési eljárást indíthat valamely tagállam ellen, amennyiben az európai jogot érintő 
kérdésről van szó, valamint hogy kizárólag a közösségi jog igazolható megsértését 
kifogásolhatja. Az első petícióhoz csatolt dokumentumok nem szolgáltak kellő bizonyítékkal 
arról, hogy a szóban forgó értékpapír-kereskedelemmel összefüggésben sor került a közösségi 
jog megsértésére. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a Bizottság nem illetékes a pénzügyi 
intézmények és az ügyfeleik közötti szerződéses vitákkal kapcsolatos ügyekben, amelyeket 
nemzeti szinten a nemzeti bíróságoknak kell rendezniük. 

Ami az ágazati szabályozási keretet illeti, az érintett tranzakciók idején az értékpapír-
befektetési szolgáltatásokról szóló 93/22/EGK irányelv1 és a bennfentes kereskedelemről 
szóló rendelkezések összehangolásáról szóló 89/592/EGK irányelv2 volt alkalmazandó. A 
görög nemzeti jogban mindkét irányelv végrehajtására sor került, és a nemzeti hatóságokat 
megfelelő hatáskörrel ruházták fel a jogsértések esetére. Ezenkívül a 89/592/EGK irányelv 
nem foglalkozott a piaci manipulációval, amelyre csak a bennfentes kereskedelemről és a 
piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló 2003/6/EK irányelv3 új rendszere és annak 
végrehajtási intézkedései terjednek ki. Emellett az új rendszer alapján nem a Bizottság, hanem 

                                               
1 HL L 141., 1993.6.11., 27–46. o.
2 HL L 334., 1989.11.18., 30–32. o.
3 HL L 96., 2003.4.12., 16–25. o.
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a nemzeti hatóságok rendelkeznek a szükséges hatáskörrel a tagállamokban előforduló piaci 
visszaélések felderítéséhez, kivizsgálásához és szankcionálásához. Ami az értékpapír-
befektetési szolgáltatásokat illeti, a befektetők további védelme érdekében időközben új uniós 
szabályozási keretet valósítottak meg (a 2004/39/EK irányelv1 és annak végrehajtási 
intézkedései), amely átfogóbb a korábbinál. 

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott kiegészítő információk nem szolgáltatnak új 
egyértelmű bizonyítékot, amely megváltoztathatná a petícióval kapcsolatban az ágazati 
jogszabályok alapján elvégzett korábbi értékelést. Ehelyett inkább ismételten kihangsúlyozzák 
az említett tranzakciókkal kapcsolatos bírósági eljárások során előfordult állítólagos 
törvénytelenségeket, többek között a köztisztviselők által állítólagosan elkövetett csalásokat 
és a jogászok által alkalmazott jogellenes gyakorlatokat, amelyekre az előző petíció 
benyújtását követően is sor került.

Következtetés

A rendelkezésre bocsátott információk és a jelenlegi uniós jogi keret alapján az Európai 
Bizottság szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy nem áll módjában fellépni a szóban forgó 
ügyben. Egyértelmű, hogy az ismertetett jogellenes gyakorlatok által érintett ország 
bűnüldöző szerveinek feladatai közé tartozik, hogy a köztisztviselők vagy jogászok által 
állítólagosan elkövetett csalásokkal szemben fellépjenek.

                                               
1 HL L 145., 2004.4.30., 1–44. o.


