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Kumitat għall-Petizzjonijiet

1.9.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0586/2005, imressqa minn Ioannia Voutinopoulos, ta’ nazzjonalità Griega, 
dwar allegati tranżazzjonijiet illegali fil-Borża fil-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li hu safa’ vittma ta’ tranżazzjonijiet illegali fil-Borża u li hu u 
investituri żgħar oħra tilfu somom li jammontaw għal USD 7.5 miljun. Huwa jisħaq li l-
awtoritajiet Griegi mhux talli naqsu milli jieħdu l-miżuri neċessarji bl-għan li jirregolaw l-
attivitajiet ta’ ditti finanzjarji u ta’ investiment, iżda ħbew ukoll l-irregolaritajiet tad-ditti 
inkwistjoni. Filwaqt li jirreferi għall-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawżi  konġunti C-
94/95 u C-95/95, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni u jiżgura li 
dawk ħatja jittellgħu l-qorti minħabba t-tranżazzjonijiet inkwistjoni, u li hu u l-vittmi l-oħra 
jiġu kumpensati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ottubru 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Mejju 2006.

Fatti

Fl-14 ta’ Novembru 2005, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew talab 
informazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) dwar il-Petizzjoni Nru 
586/2005. 

Il-petizzjoni
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Is-Sur Ioannis Voutinopoulos (“il-petizzjonant”) ressaq petizzjoni quddiem il-Parlament 
Ewropew fejn allega li saru tranżazzjonijiet illegali ta’ titoli fil-Borża ta’ Ateni (Greċja) bejn 
l-2000-2001. Il-petizzjonant jgħid li hu sofra telf finanzjarju minħabba dawn it-
tranżazzjonijiet. Il-petizzjoni fiha dokumenti dwar diversi tranżazzjonijiet ta’ titoli bejn l-2000
u l-2001. Barra minn hekk, il-petizzjonant jirreferi għal pubblikazzjonijiet tal-istampa u 
korrispondenza bejn diversi intrapriżi allegatament involuti fi prattika miftiehma li kienet 
tippermetti lil prattikanti illegali jittrasferixxu assi lil investituri li, bħall-petizzjonant, ma 
kinux infurmati b’dan. Fl-aħħar nett, huwa jallega li s-sistema ġudizzjarja Griega naqset milli 
tipproteġih jew tagħtih kumpens.   

Abbażi ta’ din id-dokumentazzjoni, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jintervieni u 
jitlob ukoll kumpens għat-telf finanzjarju. Barra minn hekk, il-petizzjonant jappella lill-
Parlament Ewropew biex jieħu azzjoni kontra l-kumpaniji u l-awtoritajiet pubbliċi involuti, 
b’referenza għas-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-kawżi konġunti C-94/95 u C-
95/951.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni waslulha diversi mistoqsijiet mill-membri tal-Parlament Ewropew li jirreferu 
għall-istess perjodu ta’ kummerċ ta’  titoli fil-Borża ta’ Ateni2. Barra minn hekk, il-
petizzjonant bagħat ittra fl-24 ta’ Ottubru 2001 lill-Kummissarju  Vittorino dwar l-istess 
kwistjoni li tissemma fil-petizzjoni. Il-Kummissjoni qieset, fil-varji risposti tagħha għall-
mistoqsijiet tal-Parlament Ewropew u l-korrispondenza, li hi m’għandha l-ebda bażi biex 
tintervieni fir-rigward ta’ ksur potenzjali tal-liġi tal-UE dwar it-titoli. 

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni, iżda hija biss il-Kummissjoni li
għandha s-setgħat skont l-Artikolu 226 tat-Trattat. Abbażi ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni 
tista’ tiftaħ proċeduri ta’ ksur kontra Stat Membru meta punt tal-liġi Ewropea jkun qed 
jinkiser. Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa tintervieni fi kwistjonijiet amministrati jew 
irregolati b’dispożizzjonijiet nazzjonali li m’għandhomx rilevanza diretta għad-drittijiet jew l-
obbligi tat-Trattat tal-UE jew il-liġi sekondarja tal-UE. Il-Kummissjoni tista’ biss tikkontesta 
ksur serju u verifikabbli ta’ obbligu ċar tal-liġi tal-UE. Id-dokumentazzjoni li takkumpanja l-
petizzjoni ma tagħtix prova li l-kummerċ tat-titoli kkonċernat jinvolvi ksur tal-liġi tal-UE.

Barra minn hekk, ta’ min jinnota li ma teżisti l-ebda leġiżlazzjoni Komunitarja li tista’
tistabbilixxi xi obbligu legali għal telf bħal dak li allegatament ġarrab il-petizzjonant. 
Minkejja dan, id-Direttiva 93/22/KE3 dwar servizzi ta’ investiment fil-qasam ta’ titoli, li 
kienet fis-seħħ għall-perjodu 2000-2001, stabbiliet kundizzjonijiet li bihom ditti u banek ta’ 
investiment jistgħu joffru servizzi speċifiċi lill-klijenti tagħhom. Sabiex jiġu protetti l-
investituri, id-Direttiva (Artikolu 11) tistipula li ditta tal-investiment għandha “taġixxi 
b’sengħa, kura u diliġenza, fl-aħjar interessi tal-klijenti tagħha”, “tfittex mingħand il-klijenti 
tagħha informazzjoni li tirrigwarda s-sitwazzjonijiet finanzjarji tagħhom, l-esperjenza tal-
investiment u l-objettivi fir-rigward tas-servizzi mitluba” u “tagħmel żvelar adegwat tal-
                                               
1 ECR [1997] I-03969.
2 Ara l-mistoqsijiet bil-miktub E-1581/05, E-2292/05 u E-4272/04.
3 ĠU L 197, 6.8.1993, p. 58
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informazzjoni materjali relevanti fit-trattament tagħha mal-klijenti”. Din id-Direttiva hija 
implimentata bis-sħiħ fil-Greċja u għalhekk huwa kompitu tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti Griegi li japplikaw dawn ir-regoli. Din id-Direttiva ġiet emendata fil-21 ta’ April 
2004 bid-Direttiva 2004/39/KE1 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li kompliet testendi l-
kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur f’dan il-qasam. 

Barra minn hekk, waqt il-perjodu ta’ bejn l-2000 u l-2001, id-Direttiva tal-Kunsill 
89/592/KEE2 li tikkoordina regolamenti dwar prattika illegali ta’ negozju ta’ ishma (insider 
dealing) kienet applikabbli iżda din id-Direttiva ma tagħti l-ebda setgħa lill-Kummissjoni 
Ewropea biex tintervieni f’każ ta’ suspett ta’ prattika illegali ta’ negozju ta’ ishma. Il-
leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti Griega tistipula setgħat għall-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti biex jimponu sanzjonijiet amministrattivi u kriminali għal ksur. 

Id-deċiżjonijiet skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi dawn iż-żewġ Direttivi jimxu
esklussivament fuq il-proċeduri nazzjonali. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja m’għandhiex 
ġuriżdizzjoni f’azzjonijiet meħuda minn persuni naturali kontra deċiżjonijiet regolati bil-liġi 
nazzjonali. 

Fl-aħħar nett, id-Direttiva 89/592/KEE tkopri biss każijiet li fihom persuna tkun użat 
informazzjoni interna biex tixtri jew tbigħ it-titoli. Mit-12 ta’ Ottubru 2004 teżisti sistema 
ġdida dwar l-abbuż tas-suq li tikkonsisti mid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
2003/6/KE3 dwar insider dealing u manipulazzjoni tas-suq  (abbuż tas-suq) u diversi miżuri li 
jimplimentawha (id-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE4; 2003/125/KE5 u 2004/72/KE6, 
ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2273/20037). B’din is-sistema l-ġdida, il-
Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa li tiżvela, tinvestiga jew tikkastiga fir-rigward tal-
manipulazzjoni tas-suq fl-Istati Membri. Dawn is-setgħat jibqgħu f’idejn l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti (il-Kummissjoni tas-Suq tal-Kapital fil-każ tal-Greċja). 

Konklużjoni

Il-petizzjoni u d-dokumentazzjoni li ngħataw għall-informazzjoni ma jidentifikawx b’mod ċar 
l-allegata prattika ħażina u ma jagħtu ebda prova ta’ ksur ta’ punt tal-liġi Ewropea. Fir-
rigward tat-talba tal-petizzjonant, b’referenza għall-kawżi konġunti C-94/95 u C-95/95, biex 
il-Parlament Ewropew jintervieni f’dan il-proċess u jagħti kumpens lill-petizzjonant għat-telf 
li ġarrab, jista’ jiġi konkluż li l-Parlament Ewropew m’għandux is-setgħat biex jintervieni jew 
jagħti kumpens kif mitlub mill-petizzjonant. Is-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ma 
tipprovdi ebda bażi lanqas għal tali intervent jew kumpens. Fl-aħħar nett, il-petizzjonant 
m’għamilhiex ċara li hemm ksur serju u verifikabbli tal-liġi tal-UE u għalhekk, il-petizzjoni 
mhix biżżejjed biex tikkostitwixxi każ ta’ ksur verifikat mill-Kummissjoni kontra l-
awtoritajiet Griegi. Il-Kummissjoni tipproponi li l-petizzjoni tingħalaq.
                                               
1 ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1
2 ĠU L 334, 18.11.1989, p. 30 
3 ĠU L 96, 12.4.2003, p. 16
4 ĠU L 339, 24.12.2003, p. 70
5 ĠU L 339, 24.12.2003, p. 73
6 ĠU L 162, 30.4.2004, p. 70 
7 ĠU L 336, 23.12.2003, p. 33
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4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant ippreżenta dokumenti supplimentari dwar petizzjoni preċedenti mressqa fl-
2005. Il-każ jirreferi għal għadd ta’ tranżazzjonijiet ta’ titoli li saru bejn l-2000 u l-2001. 
Dawn it-tranżazzjonijiet setgħu involvew prattiki illegali. Jidher li l-petizzjonant ġarrab telf 
finanzjarju minħabba t-tranżazzjonijiet imsemmija u s-sistema ġudizzjarja Griega naqset milli 
tagħti protezzjoni jew kumpens. 
Fl-informazzjoni supplimentari tal-petizzjoni preċedenti, il-petizzjonant ikompli jenfasizza l-
allegat frodi mwettaq minn uffiċjali tal-gvern, l-Europol u l-Parlament (Grieg) kif ukoll l-
allegata mġiba illegali ta’ numru ta’ avukati li fil-kawża mressqa mill-petizzjonant ħbew
dokumenti, ipproduċew sentenzi illegali u wettqu prattiki illegali oħra. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni addizzjonali

Il-Kummissjoni tikkonferma li, skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, hija tista’ tiftaħ proċeduri ta’ 
ksur kontra Stat Membru meta punt tal-liġi Ewropea jkun qed jinkiser u li tista’ tikkontesta 
biss ksur verifikabbli tal-liġi tal-UE. Id-dokumentazzjoni mehmuża mal-petizzjoni oriġinali 
ma kinitx tipprova li l-kummerċ tat-titoli kkonċernat kien jinvolvi ksur tal-liġi tal-UE. Ta’ 
min jinnota wkoll li l-Kummissjoni m’għandhiex kompetenzi f’tilwimiet kuntrattwali bejn 
istituzzjoni finanzjarja u l-klijenti tagħha, li għandhom jiġu ttrattati fil-livell nazzjonali mill-
Qrati nazzjonali. 

Fir-rigward tal-qafas regolatorju settorjali, id-Direttiva 93/22/KEE1 dwar servizzi ta’ 
investiment fil-qafas ta’ titoli u d-Direttiva 89/592/KEE2 li tikkoordina regolamenti dwar 
insider dealing kienu applikabbli fiż-żmien tat-tranżazzjonijiet konċernati. Iż-żewġ Direttivi 
kienu implimentati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali Griega u s-setgħat rilevanti f’każ ta’ ksur kienu 
assenjati lill-awtoritajiet nazzjonali. Barra minn hekk, id-Direttiva 89/592/KEE ma kinitx 
tkopri l-manipulazzjoni tas-suq li kienet koperta biss bis-sistema l-ġdida tad-Direttiva 
2003/6/KE3 dwar insider dealing u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) u l-miżuri tal-
implimentazzjoni tagħha. Minbarra dan, bis-sistema l-ġdida, l-Awtoritajiet nazzjonali, u mhux 
il-Kummissjoni, għandhom is-setgħat meħtieġa li jiżvelaw, jinvestigaw u jikkastigaw il-
manipulazzjoni tas-suq fl-Istati Membri. Sadanittant, f’dak li jikkonċerna s-servizzi tal-
investiment, ġie implimentat qafas regolatorju ġdid tal-UE (id-Direttiva 2004/39/KE4 u l-
miżuri jimplimentawha) li huwa aktar wiesa’ minn dak ta’ qablu, sabiex l-investituri jiġu 
protetti aktar. 

L-informazzjoni supplimentari li ta l-petizzjonant ma tagħtix evidenza ġdida u ċara li tista’ 
tibdel l-evalwazzjoni preċedenti tal-petizzjoni skont il-liġi settorjali. Minflok, hija tagħmel 
aktar enfasi fuq l-allegata illegalità fil-proċeduri ġudizzjarji relatati mat-tranżazzjonijiet 

                                               
1 ĠU L 141, 11.6.1993, p. 27–46
2 ĠU L 334, 18.11.1989, p. 30–32
3 ĠU L 96, 12.4.2003, p. 16–25
4 ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1–44
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imsemmija, li saret ukoll wara l-petizzjoni ta’ qabel, inklużi l-allegat frodi mwettaq minn 
uffiċjali pubbliċi u prattiki illegali ta’ avukati.

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni li ngħatat u abbażi tal-qafas legali attwali tal-UE, il-Kummissjoni 
Ewropea tixtieq tiġbed l-attenzjoni li hi ma tista’ tieħu ebda azzjoni f’dan il-każ. Jidher b’mod 
ċar li l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fil-pajjiż ikkonċernati mill-prattiki illegali deskritti 
huma responsabbli li jieħdu azzjoni kontra kull allegat każ ta’ frodi mwettaq minn uffiċjali 
pubbliċi jew avukati.    


