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Temats: Lūgumraksts Nr. 0586/2005, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Ioannia 
Voutinopoulos, par iespējamiem nelikumīgiem biržas darījumiem Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņš ir kļuvis par nelikumīgu biržas darījumu upuri un 
ka viņš un citi mazie ieguldītāji ir zaudējuši USD 7,5 miljonus. Viņš uzsver, ka Grieķijas 
iestādes ne tikai neveica nepieciešamos pasākumus, lai regulētu finanšu un ieguldījumu 
sabiedrību darbību, bet arī piesedza iesaistīto sabiedrību pārkāpumus. Atsaucoties uz Eiropas 
Kopienu Tiesas spriedumiem apvienotajās lietās C-94/95 un C-95/95, lūgumraksta iesniedzējs 
aicina Eiropas Parlamentu iejaukties un nodrošināt, ka vainīgie par attiecīgajiem darījumiem 
tiek saukti pie atbildības un ka viņam un pārējiem upuriem tiek atlīdzināti zaudējumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 28. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 24. maijā

„Fakti

Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja 2005. gada 14. novembrī pieprasīja Eiropas 
Komisijai (turpmāk tekstā Komisija) informāciju saistībā ar Lūgumrakstu Nr. 586/2005.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs Ioannis Voutinopoulos ir iesniedzis lūgumrakstu Eiropas 
Parlamentam, apgalvojot, ka 2000.–2001. gadā Atēnu Biržā (Grieķija) ir veikti nelikumīgi 
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darījumi ar vērtspapīriem. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šo darījumu dēļ viņš cieta 
finansiālus zaudējumus. Lūgumrakstam ir pievienoti dokumenti par vairākiem darījumiem ar 
vērtspapīriem laikā no 2000. līdz 2001. gadam. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz 
publikācijām presē un saraksti starp vairākām sabiedrībām, kuras, iespējams, veica saskaņotas 
darbības, nodrošinot iespēju informētām personām atbrīvoties no aktīviem, pārdodot tos 
neinformētiem ieguldītājiem, piemēram, lūgumraksta iesniedzējam. Visbeidzot, lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka Grieķijas tiesu sistēma nespēja nodrošināt viņam aizsardzību vai 
zaudējumu atlīdzināšanu.

Pamatojoties uz minētajiem dokumentiem, lūgumraksta iesniedzējs pieprasa, lai Eiropas 
Parlaments iejaucas un lai tiktu atlīdzinātu finanšu zaudējumi. Turklāt lūgumraksta 
iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu veikt pasākumus pret iesaistītajām sabiedrībām un 
valsts iestādēm, atsaucoties uz Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem apvienotajās lietās C-
94/95 un C-05/951.

Komisijas komentāri

Komisija ir saņēmusi vairākus Eiropas Parlamenta deputātu jautājumus par minēto 
vērtspapīru tirdzniecības periodu Atēnu Biržā2. Turklāt 2001. gada 24. oktobrī lūgumraksta 
iesniedzējs nosūtīja vēstuli komisāram A. Vittorino par lūgumrakstā minēto jautājumu. 
Komisija vairākās atbildēs uz Eiropas Parlamenta deputātu jautājumiem un sarakstē norādīja, 
ka tai nav pietiekama pamata, lai iejauktos saistībā ar iespējamiem ES tiesību aktu
pārkāpumiem vērtspapīru jomā.

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu iejaukties, taču tikai Komisijai ir 
attiecīgās pilnvaras saskaņā ar EK līguma 226. pantu. Saskaņā ar šo pantu Komisijai ir 
tiesības pienācīgi sākt pārkāpumu procedūru pret dalībvalsti, ja tiek pārkāpti Eiropas tiesību 
akti. Komisijai nav tiesību iejaukties, ja jautājumus reglamentē vai regulē dalībvalstu 
noteikumi, kuri tieši neskar EK līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus vai sekundāros ES 
tiesību aktus. Komisija var iejaukties tikai būtiska un pārbaudāma ES tiesību aktos skaidri 
noteikta pārkāpuma gadījumā. Lūgumrakstam pievienotajos dokumentos nav pierādījumu 
tam, ka attiecīgie vērtspapīru tirdzniecības darījumi ir saistīti ar ES tiesību aktu pārkāpumu.

Turklāt ir būtiski pieminēt, ka nav tādu Kopienas tiesību aktu, kuros ir noteikta juridiskā 
atbildība par iespējamiem lūgumraksta iesniedzēja zaudējumiem. Tomēr Direktīva 
93/22/EK 3 par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā, ko piemēroja laikā no 2000. 
līdz 2001. gadam, ietvēra noteikumus, saskaņā ar kuriem apstiprinātas ieguldījumu 
sabiedrības un bankas varēja sniegt īpašus pakalpojumus saviem klientiem. Lai aizsargātu 
ieguldītājus, direktīvā (11. pants) bija noteikts, ka ieguldījumu sabiedrība „darbojas 
pietiekami prasmīgi, rūpīgi un uzcītīgi savu klientu interesēs”, „vāc no klientiem ziņas par 
viņu finanšu stāvokli, ieguldījumu pieredzi un mērķiem attiecībā uz pieprasītajiem 
pakalpojumiem” un „pietiekami atklāj attiecīgas būtiskas ziņas par saviem darījumiem ar 
klientiem”. Šī direktīva ir pilnībā īstenota Grieķijā, un tāpēc Grieķijas kompetento iestāžu 
uzdevums ir piemērot šos noteikumus. Šo direktīvu grozīja 2004. gada 21. aprīlī ar 
                                               
1 1997. gada spriedums, Recueil, I-03969. lpp.
2 Skatīt rakstiskos jautājumus E-1581/05, E-2292/05 un E-4272/04.
3 OV L 197, 6.8.1993., 58. lpp..



CM\789284LV.doc 3/5 PE374.292/REVv01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Direktīvu 2004/39/EK 1, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un kas uzlaboja 
patērētāju aizsardzību šajā jomā.

Turklāt posmā no 2000. līdz 2001. gadam piemēroja Padomes Direktīvu 89/592/EEK 2, ar ko 
koordinē noteikumus par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, bet šī direktīva 
nedod Eiropas Komisijai tiesības iejaukties iespējamos iekšējās informācijas ļaunprātīgas 
izmantošanas gadījumos. Attiecīgie Grieķijas tiesību akti paredz valsts kompetento iestāžu 
pilnvaras piemērot administratīvās sankcijas un kriminālsankcijas par pārkāpumiem.

Lēmumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē šīs abas direktīvas, pieņem 
tikai atbilstoši valsts procedūrām. Eiropas Kopienu Tiesas kompetencē nav prasības, ko 
iesniegušas fiziskas personas, iebilstot pret lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem.

Visbeidzot, Direktīva 89/592/EEK attiecas tikai uz tādiem gadījumiem, kad persona izmanto 
iekšējo informāciju, lai pirktu vai pārdotu vērtspapīrus. No 2004. gada 12. oktobra ir spēkā 
jauns regulējums par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kas sastāv no Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/6/EK3 par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 
manipulācijām un vairākiem tiesību aktiem, ar ko to īsteno (Komisijas Direktīva 
2003/124/EK4, Direktīva 2003/125/EK5 un Direktīva 2004/72/EK6, Komisijas Regula (EK) 
Nr. 2273/20037). Saskaņā ar šo jauno regulējumu Komisijai nav tiesību noteikt, izmeklēt un 
sodīt tirgus manipulācijas dalībvalstīs. Šīs pilnvaras ir valsts kompetento iestāžu (Grieķijas 
gadījumā — Kapitāla tirgus komisijas) kompetencē.

Secinājumi

Lūgumraksts un tam pievienotie dokumenti skaidri nenorāda uz iespējamu nelikumīgu rīcību 
un nesniedz pierādījumus tam, ka ir pārkāpti Eiropas tiesību akti. Attiecībā uz lūgumraksta 
iesniedzēja prasību, atsaucoties uz apvienotajām lietām C-94/95 un C-95/95, ka Eiropas 
Parlamentam būtu jāiejaucas šajā procesā un jāatlīdzina lūgumraksta iesniedzējam zaudējumi, 
var secināt, ka Eiropas Parlamentam nav tādu pilnvaru, kas ļautu iejaukties vai atlīdzināt 
zaudējumus saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja prasību. Arī Eiropas Kopienu Tiesas 
spriedums nav pamatojums, lai veiktu šādu iejaukšanos vai zaudējumu atlīdzināšanu. 
Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs nav skaidri norādījis, ka ir pieļauts būtisks un 
pārbaudāms ES tiesību aktu pārkāpums, un tāpēc lūgumraksts nav pietiekams iemesls, lai 
Komisija sāktu pamatotu pārkāpumu procedūru pret Grieķijas iestādēm. Komisija ierosina 
slēgt lūgumrakstu.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

                                               
1 OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.
2 OV L 334, 18.11.1989., 30. lpp.
3 OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp.
4 OV L 339, 24.12.2003., 70. lpp.
5 OV L 339, 24.12.2003., 73. lpp.
6 OV L 162, 30.4.2004., 70. lpp.
7  OV L 336, 23.12.2003., 33. lpp.
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„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis papildu dokumentus saistībā ar 2005. gadā iesniegto 
lūgumrakstu. Minētie darījumi, iespējams, bija saistīti ar nelikumīgu praksi. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvoja, ka viņš minēto darījumu dēļ cieta finanšu zaudējumus un ka Grieķijas 
tiesu sistēma nespēja nodrošināt viņam aizsardzību vai zaudējumu atlīdzināšanu.
Papildinot iepriekš iesniegto lūgumrakstu, lūgumraksta iesniedzējs arī norāda uz iespējamu 
krāpšanu, ko pieļāvušas valsts amatpersonas, Eiropols un Grieķijas parlaments, kā arī uz 
vairāku juristu nelikumīgām darbībām, kuri lūgumraksta iesniedzēja ierosinātās tiesas prāvas 
laikā slēpa dokumentus, pieņēma nelikumīgus spriedumus un veica citas nelikumīgas 
darbības.

Komisijas komentāri par papildu lūgumrakstu

Komisija apliecina, ka saskaņā ar EK līguma 226. pantu Komisija var pienācīgi sākt 
pārkāpumu procedūru pret dalībvalsti, ja ir pārkāpti Eiropas tiesību aktu noteikumi, un ka tā 
var iejaukties tikai pierādāma ES tiesību aktu pārkāpuma gadījumā. Pirmajam lūgumrakstam 
pievienotie dokumenti nebija pierādījums tam, ka attiecīgie vērtspapīru tirdzniecības darījumi 
bija saistīti ar ES tiesību aktu pārkāpumu. Ir jāpiemin arī tas, ka Komisijas kompetencē nav 
strīdi par līgumsaistībām starp finanšu iestādi un tās klientiem, kas ir risināmi valsts līmenī 
dalībvalstu tiesās.

Attiecībā uz nozares tiesisko regulējumu jāsaka, ka laikā, kad tika veikti attiecīgie darījumi, 
piemēroja Direktīvu 93/22/EEK1 par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā un 
Direktīvu 89/592/EEK2, ar ko koordinē noteikumus par iekšējās informācijas ļaunprātīgu 
izmantošanu. Abas direktīvas bija transponētas Grieķijas tiesību aktos un piešķīra valsts 
iestādēm attiecīgās pilnvaras pārkāpumu gadījumā. Turklāt Direktīva 89/592/EEK neattiecās 
uz tirgus manipulāciju, kas ir ietverta tikai jaunajā regulējumā — Direktīvā 2003/6/EK3 par 
iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām un tās ieviešanas 
noteikumos. Jaunais regulējums arī nosaka, ka nevis Komisijai, bet valsts iestādēm ir 
nepieciešamās pilnvaras, lai noteiktu, izmeklētu un sodītu tirgus manipulāciju dalībvalstīs. 
Tikmēr attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem ir ieviests jauns ES tiesiskais regulējums 
(Direktīva 2004/39/EK4 un tās ieviešanas noteikumi), kas ir plašāks par iepriekšējo un labāk 
aizsargātu ieguldītājus.

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā papildu informācija neietver jaunus skaidrus pierādījumus, 
pamatojoties uz kuriem būtu iespējams mainīt iepriekšējo lūgumraksta novērtējumu atbilstoši 
nozares tiesību aktiem. Drīzāk tā norāda uz citām iespējamām nelikumībām tiesas procesā 
saistībā ar minētajiem darījumiem, kas tika pieļauti vēl pēc iepriekšējā lūgumraksta 
iesniegšanas, tostarp iespējamu krāpšanu, ko veikušas valsts amatpersonas, un juristu 
nelikumīgām darbībām.

Secinājumi
                                               
1 OV L 141, 11.6.1993., 27.–46. lpp.
2 OV L 334, 18.11.1989., 30.–32. lpp.
3 OV L 96, 12.4.2003., 16.–25. lpp.
4 OV L 145, 30.4.2004., 1.–44. lpp.
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Pamatojoties uz sniegto informāciju un ņemot vērā spēkā esošo ES tiesisko regulējumu, 
Eiropas Komisija vēlas norādīt, ka tā nevar veikt nekādus pasākumus saistībā ar šo lietu.
Minētajās nelikumīgajās darbībās iesaistītās valsts tiesībaizsardzības iestāžu pienākums 
nepārprotami ir vērsties pret visām iespējamajām krāpnieciskajām darbībām, ko veikušas 
valsts amatpersonas vai juristi.”


