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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Peticija Nr. 0586/2005 dėl tariamai nusikalstamų vertybinių popierių biržos sandorių 
Graikijoje, kurią pateikė Graikijos pilietis Ioannia Voutinopoulos

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina nukentėjęs dėl nusikalstamų vertybinių popierių biržos sandorių ir 
jis bei kiti smulkieji investuotojai prarado iki 7,5 mln. USD siekiančias sumas. Jis pabrėžia, 
kad Graikijos valdžios institucijos ne tik nesiėmė reikalingų priemonių, siekiant reglamentuoti 
finansų ir investicinių įmonių veiklą, tačiau taip pat dangstė aptariamų įmonių daromus 
pažeidimus. Remdamasis Teisingumo Teismo praktika bylose C-94/95 ir C-95/95 peticijos 
pateikėjas ragina Europos Parlamentą įsikišti ir užtikrinti, kad kaltininkai būtų teisiami dėl 
aptariamų sandorių ir kad jam ir kitiems nukentėjusiesiems būtų atlyginti nuostoliai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. spalio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. gegužės 24 d.

„Faktinės aplinkybės

2005 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento peticijų komitetas paprašė Europos Komisijos 
(toliau – „Komisija“) pateikti informaciją dėl Peticijos Nr. 586/2005.

Peticija

Ioannis Voutinopoulos (toliau – „peticijos pateikėjas“) Europos Parlamentui pateikė peticiją, 
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kurioje tvirtinama, kad nusikalstami vertybinių popierių sandoriai buvo sudaryti Atėnų 
(Graikija) vertybinių popierių biržoje 2000–2001 m. Peticijos pateikėjas tvirtina dėl šių 
sandorių patyręs finansinių nuostolių. Kartu su peticija pateikti dokumentai, susiję su įvairiais 
vertybinių popierių sandoriais 2000–2001 m. Be to, peticijos remiasi publikacijomis spaudoje 
ir įvairių bendrovių, tariamai dalyvavusių suderintuose veiksmuose, kurie leido organizacijai 
priklausantiems asmenims perkelti aktyvus tokiems neinformuotiems investuotojams kaip 
peticijos pateikėjas, susirašinėjimu. Galiausiai jis tvirtina, kad Graikijos teisminė sistema 
neužtikrino jo apsaugos arba nuostolių jam atlyginimo.

Remdamasis šiais dokumentais peticijos pateikėjas prašo, kad Europos Parlamentas įsikištų ir 
kad būtų atlyginti finansiniai nuostoliai. Be to, peticijos pateikėjas, remdamasis Europos 
Teisingumo Teismo sprendimu sujungtose bylose C-94/95 ir C-95/951, ragina Europos 
Parlamentą imtis veiksmų prieš į tokio pobūdžio veiklą įsivėlusias bendroves ir valdžios 
institucijas.

Komisijos pastabos

Komisija gavo iš Europos Parlamento narių įvairių klausimų dėl vertybinių popierių, kuriais 
tuo pačiu laikotarpiu buvo prekiaujama Atėnų vertybinių popierių biržoje1. Be to, 2001 m. 
spalio 24 d. peticijos pateikėjas išsiuntė laišką Komisijos nariui Antonio Vittorino tuo pačiu 
klausimu, kuris minimas peticijoje. Įvairiuose savo atsakymuose į Europos Parlamento narių 
klausimus ir susirašinėjime Komisija tvirtino neturinti pagrindo imtis veiksmų dėl galimo ES 
vertybinių popierių teisės pažeidimo.

Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą imtis priemonių, nors tik Komisija pagal 
Sutarties 226 straipsnį tam turi įgaliojimus. Šio straipsnio pagrindu Komisija gali deramai 
pradėti pažeidimo procedūrą prieš valstybę narė, kai Europos teisei kyla pavojus. Komisija 
neturi įgaliojimų imtis veiksmų, jeigu tam tikru klausimu taikomos arba jį reglamentuoja 
nacionalinės teisės nuostatos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su ES sutartyje nustatytomis 
teisėmis bei pareigomis arba antrine ES teise. Kartu su peticija pateikti dokumentai neįrodo, 
kad aptariamas prekiavimas vertybiniais popieriais pažeidžia ES teisę.

Be to, svarbu paminėti, kad nėra Bendrijos teisės akto, kuris nustatytų teisinę atsakomybę už 
nuostolius, kuriuos tariamai patyrė peticijos pateikėjas. Vis dėlto 2000–2001 m. laikotarpiu 
galiojusioje Direktyvoje 93/22/EB2 dėl investicinių paslaugų vertybinių popierių srityje 
nustatomos sąlygos, kuriomis įgaliotos investicijų įmonės ir bankai savo klientams gali teikti 
tam tikras paslaugas. Siekiant apsaugoti investuotojus direktyvoje (11 straipsnis) nustatyta, 
kad investicinė įmonė, „siekdama kuo geriausiai patenkinti savo klientų interesus veikia 
deramai profesionaliai, atsargiai ir stropiai“, „siekia gauti iš savo klientų informaciją apie jų 
finansinę būklę, investavimo patirtį ir pageidaujamų paslaugų tikslus“ ir „pakankamai 
atskleidžia atitinkamą esminę informaciją sandoriuose su savo klientais“. Graikijoje ši 
direktyva yra visiškai įgyvendinta, todėl šių taisyklių taikymas yra nacionalinių Graikijos 
atsakingų institucijų užduotis. Ši direktyva buvo iš dalies pakeista 2004 m. balandžio 21 d. 
Direktyva 2004/39/EB3 dėl finansinių priemonių rinkų, kuri dar labiau išplečia vartotojų 
                                               
1. Žr. klausimus raštu Nr. E-1581/05, E-2292/05 ir E-4272/04.
2. OL L 197, 1993 8 6, p. 58.
3 OL L 145, 2004 4 30, p. 1.
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apsaugą šioje srityje.

Be to, 2000–2001 m. laikotarpiu galiojo Tarybos direktyva 89/592/EEB1, koordinuojanti 
taisykles dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, 
tačiau ši direktyva nesuteikia Europos Komisijai teisės imtis veiksmų prekybos vertybiniais 
popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, atveju. Atitinkami Graikijos teisės 
aktuose nustatyti atsakingų nacionalinių valdžios institucijų įgaliojimai skirti administracinio 
ir baudžiamojo pobūdžio bausmes už pažeidimus.

Sprendimai pagal nacionalinius teisės aktus, perkeliančius abi šias direktyvas į nacionalinę 
teisę, priimami vadovaujantis tik nacionalinėmis procedūromis. Europos Teisingumo Teismo 
jurisdikcijai nepriklauso nagrinėti fizinių asmenų pateiktus ieškinius dėl sprendimų, kuriuos 
reglamentuoja nacionalinė teisė.

Galiausiai Direktyva 89/592/EEB yra taikoma tik tais atvejais, kai asmuo pasinaudojo viešai 
neatskleista informacija pirkdamas arba parduodamas vertybinius popierius. Nuo 2004 m. 
spalio 12 d. taikoma nauja tvarka dėl piktnaudžiavimo rinka, kuri nustatoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/6/EB2 dėl prekybos vertybiniais popieriais, 
pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka ir tam tikros ją 
įgyvendinančios priemonės (Komisijos direktyvos 2003/124/EB3, 2003/125/EB4 ir 
2004/72/EB5, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2273/20036). Pagal šią naują tvarką Komisija 
neturi jokių įgaliojimų nustatyti, tirti manipuliavimo rinka atvejus valstybėse narėse ir už tai 
bausti. Šiuos įgaliojimus išlaiko atsakingos nacionalinės valdžios institucijos (Graikijos atveju 
– kapitalo rinkos komisija).

Išvada

Peticijoje ir jai pagrįsti pateiktuose dokumentuose aiškiai nenustatomas tariamas pažeidimas 
ir nepateikiama jokių įrodymų, kad kyla pavojus Europos teisei. Peticijos pateikėjo prašymo 
pagal sujungtas bylas C-94/95 ir C-95/95, kad šiame procese Europos Parlamentas turėtų 
imtis veiksmų ir peticijos pateikėjui atlyginti nuostolius, atžvilgiu galima padaryti išvadą, kad 
Europos Parlamentas neturi įgaliojimų, kurie jam leistų imtis veiksmų arba atlyginti 
nuostolius, kaip to prašo peticijos pateikėjas. Europos Teisingumo Teismo sprendime 
nepateikiamas joks tokio įsikišimo arba nuostolių atlyginimo pagrindas. Galiausiai peticijos 
pateikėjas akivaizdžiai neparodė, kad yra šiurkštus ES teisės pažeidimas, kurį galima 
patikrinti, todėl peticijos nepakanka, kad Komisija galėtų pagrįstai inicijuoti bylą dėl 
pažeidimo prieš Graikijos valdžios institucijas. Komisija siūlo baigti peticijos nagrinėjimą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticija

                                               
1 OL L 334, 1989 11 18, p. 30.
2 OL L 96, 2003 4 12, p. 16.
3 OL L 339, 2003 12 24, p. 70.
4 OL L 339, 2003 12 24, p. 73.
5 OL L 162, 2004 4 30, p. 70.
6 OL L 336, 2003 12 23, p. 33.
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Peticijos pateikėjas pateikė papildomus dokumentus dėl anksčiau 2005 m. pateiktos peticijos. 
Atvejis yra susijęs su tam tikrais vertybinių popierių sandoriais, sudarytais 2000–2001 m. 
Buvo įtariama, kad šie sandoriai buvo sudaryti neteisėtai. Dėl minėtų sandorių peticijos 
pateikėjas tariamai patyrė finansinių nuostolių ir Graikijos teisminė sistema tariamai 
neužtikrino apsaugos ir nuostolių atlyginimo.
Peticijos pateikėjas, papildydamas ankstesnę peticiją, pabrėžia tariamą valstybės pareigūnų, 
Europolo ir (Graikijos) Parlamento sukčiavimą bei neteisėtus tam tikrų teisininkų veiksmus, 
kurie peticijos pateikėjo pateikto ieškinio nagrinėjimo metu slėpė dokumentus, priėmė 
neteisėtus sprendimus ir kitaip neteisėtai elgėsi.

Komisijos pastabos dėl papildomos peticijos

Komisija patvirtina, kad pagal Sutarties 226 straipsnį Komisija gali deramai pradėti 
pažeidimo procedūrą prieš valstybę narę, jeigu Europos teisei kyla pavojus, ir kad ji gali 
ginčyti tik ES teisės pažeidimą, kurį galima patikrinti. Kartu su pirma peticija pateikti 
dokumentai neįrodė, kad aptariama prekyba vertybiniais dokumentais pažeidė ES teisę. Taip 
pat verta paminėti, kad Komisija yra nekompetentinga nagrinėti iš sutartinių santykių 
kylančius ginčus tarp finansų institucijos ir jos klientų, kuriuos nacionaliniu lygmeniu turėtų 
nagrinėti nacionaliniai teismai.

Kalbant apie sektorinę norminę bazę, aptariamų sandorių sudarymo metu galiojo Direktyva 
93/22/EEB1 dėl investicinių paslaugų vertybinių popierių srityje ir Direktyva 89/592/EEB2, 
koordinuojanti taisykles dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista 
informacija. Abi direktyvos nacionalinėje Graikijos teisėje yra įgyvendintos ir nacionalinėms 
valdžios institucijoms priskirti atitinkami įgaliojimai dėl pažeidimo atvejų. Be to, Direktyva 
89/592/EEB yra netaikoma manipuliavimui rinka, kurių atžvilgiu taikoma nauja Direktyvoje 
2003/6/EB3 dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista 
informacija, ir manipuliavimo rinka ir ją įgyvendinančiose priemonėse nustatyta tvarka. Taip 
pat vadovaujantis nauja tvarka ne Komisija, o nacionalinės valdžios institucijos turi reikiamus 
įgaliojimus dėl manipuliavimo rinka valstybėse narėse nustatymo, tokių atvejų tyrimo ir 
bausmės už tai nustatymo. Kol buvo nagrinėjama peticija investavimo paslaugų srityje 
siekiant didesnės investitorių apsaugos, buvo nustatyta nauja ES teisinė sistema (Direktyva 
2004/39/EB4 ir jos įgyvendinimo priemonės), kuri yra platesnio taikymo negu ankstesnioji.

Peticijos pateikėjo papildomai pateiktoje informacijoje nenurodomi nauji akivaizdūs 
įrodymai, kurie galėtų pakeisti ankstesnį peticijos vertinimą pagal sektorinius teisės aktus. Ja 
labiau skiriamas didesnis dėmesys tariamiems pažeidimams, įskaitant tariamą valstybės 
pareigūnų sukčiavimą ir neteisėtus teisininkų veiksmus, teisminiuose procesuose, taip pat 
pradėtuose po ankstesnės peticijos pateikimo, dėl minėtų sandorių.

Išvada

                                               
1 OL L 141, 1993 6 11, p. 27–46.
2 OL L 334, 1989 11 18, p. 30–32.
3 OL L 96, 2003 4 12, p. 16–25.
4 OL L 145, 2004 4 30, p. 1–44.
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Europos Komisija, remdamasi pateikta informacija ir vadovaudamasi galiojančia ES teisine 
sistema, norėtų pabrėžti, kad šiuo atveju ji negali imtis jokių veiksmų. Akivaizdu, kad su 
nurodytais neteisėtais veiksmais susijusios šalies teisėsaugos institucijos atsako už tai, kad 
būtų imtasi veiksmų kovojant su tariamais sukčiavimo, kuriuo kaltinami valstybės pareigūnai 
arba teisininkai, atvejais.“


