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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 586/2005, ingediend door Ioannia Voutinopoulos (Griekse nationaliteit), 
over vermeende criminele beurstransacties in Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat hij de dupe van criminele beurstransacties is geworden en dat hij en 
andere kleine investeerders samen 7,5 miljoen dollar hebben verloren. Hij benadrukt dat de 
Griekse autoriteiten niet alleen hebben verzuimd de nodige maatregelen ter regulering van de 
activiteiten van financiële en investeringsbedrijven te nemen, maar ook de onregelmatigheden 
van de bedrijven in kwestie hebben verdoezeld. Onder verwijzing naar de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie in de zaken C-94/95 en C-95/95 verzoekt indiener het Europees 
Parlement in te grijpen en te garanderen dat de schuldigen voor de transacties in kwestie voor 
het gerecht worden gebracht en dat hij en de andere slachtoffers schadeloos worden gesteld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 oktober 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 mei 2006.

Feiten

De Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement heeft de Europese Commissie 
(“Commissie”) op 14 november 2005 om inlichtingen over verzoekschrift 586/2005 verzocht. 

Het verzoekschrift

De heer Ioannis Voutinopoulos ("indiener") heeft bij het Europees Parlement een verzoek-
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schrift ingediend met de aantijging dat gedurende de periode 2000-2001 criminele aandelen-
transacties hebben plaatsgevonden op de beurs van Athene (Griekenland). Indiener stelt dat 
hij door deze transacties financiële verliezen heeft geleden. Het verzoekschrift gaat vergezeld 
van documenten over verschillende aandelentransacties gedurende de periode 2000-2001. 
Bovendien verwijst indiener naar perspublicaties en correspondentie tussen verschillende 
ondernemingen waarvan wordt vermoed dat zij onder een hoedje speelden waardoor insiders 
activa konden dumpen bij slecht geïnformeerde beleggers, zoals indiener. Ten slotte beweert 
hij dat het Griekse rechtsstelsel hem geen bescherming of vergoeding bood. 

Op basis van deze documentatie verzoekt indiener het Europees Parlement tussenbeide te 
komen. Tevens vraagt hij om een vergoeding voor de geleden verliezen. Daarnaast roept 
indiener het Europees Parlement op actie te ondernemen tegen de betrokken bedrijven en 
openbare autoriteiten en verwijst daarbij naar het vonnis van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen in gevoegde zaken C-94/95 en C-95/951.

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft verschillende vragen gekregen van leden van het Europees Parlement die 
betrekking hebben op dezelfde periode waarin aandelen op de beurs van Athene werden 
verhandeld2. Bovendien heeft indiener op 24 oktober 2001 Commissielid Vittorino een brief 
gestuurd over hetzelfde onderwerp in het verzoekschrift. De Commissie heeft in haar 
antwoord op de vragen van het Europees Parlement en in de correspondentie duidelijk 
gemaakt dat er geen redenen waren om tussenbeide te komen vanwege een eventuele inbreuk 
op de aandelenwet van de EU. 

Indiener verzoekt het Europees Parlement tussenbeide te komen, hoewel alleen de Commissie 
in dezen bevoegd is (artikel 226 van het Verdrag). Op basis van dit artikel kan de Commissie 
op passende wijze een inbreukprocedure tegen een lidstaat instellen wanneer een bepaald 
aspect van de Europese wetgeving in het geding is. De Commissie heeft geen bevoegdheden 
om tussenbeide te komen in zaken die worden beheerst of geregeld door nationale bepalingen 
die niet rechtstreeks verband houden met de rechten of plichten die uit het EU-Verdrag of 
secundaire EU-wetgeving voortvloeien. Alleen een ernstige en verifieerbare inbreuk op een 
verplichting uit de EU-wetgeving kan door de Commissie worden aangekaart. De bij het 
verzoekschrift gevoegde documentatie levert geen bewijs dat er in verband met de 
desbetreffende aandelenverhandeling sprake is van inbreuk op de EU-wetgeving.

Het is bovendien belangrijk te vermelden dat er geen gemeenschapswetten bestaan die enige 
wettelijke verantwoordelijkheid vastleggen voor verliezen zoals deze vermoedelijk door 
indiener zijn geleden. Desalniettemin zijn in Richtlijn 93/22/EG3 betreffende het verrichten 
van diensten op het gebied van beleggingen in effecten (die gedurende de periode 2000-2001 
van kracht was) de voorwaarden vastgelegd volgens welke de daartoe gemachtigde 
beleggingsondernemingen en banken specifieke diensten aan hun klanten mogen aanbieden. 
Teneinde investeerders te beschermen moet de beleggingsonderneming volgens deze richtlijn 
(artikel 11) “zich met de nodige bekwaamheid, zorgvuldigheid en toewijding inzetten voor de 

                                               
1 Jurispr. [1997] I-03969.
2 Zie schriftelijke vragen E-1581/05, E-2292/05 en E-4272/04.
3 PB L 197 van 6.8.1993, blz. 58.
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belangen van haar cliënten”, “informatie inwinnen over de financiële positie van haar 
cliënten, hun ervaring met beleggingen en hun doelstellingen in verband met de gevraagde 
diensten” en “bij de onderhandelingen met haar cliënten op passende wijze alle dienstige 
informatie verstrekken”. Deze richtlijn is in Griekenland volledig omgezet en daarom is het 
de taak van de bevoegde Griekse nationale autoriteiten om deze regels toe te passen. Deze 
richtlijn is op 21 april 2005 gewijzigd door Richtlijn 2004/39/EG1 betreffende markten voor 
financiële instrumenten, die de consumentenbescherming in dezen verder uitbreidde. 

Daarnaast was Richtlijn 89/592/EEG2 tot coördinatie van de voorschriften inzake transacties 
van ingewijden gedurende de periode 2000-2001 van toepassing, maar deze richtlijn geeft de 
Europese Commissie geen bevoegdheden om tussenbeide te komen in een zaak van vermoede 
transacties door ingewijden. Volgens de desbetreffende Griekse nationale wetgeving zijn de 
bevoegde nationale autoriteiten bevoegd om administratieve en strafrechtelijke sancties op te 
leggen voor inbreuken. 

Besluiten conform de nationale wetgeving die deze beide richtlijnen omzetten, zijn alleen aan 
nationale procedures onderworpen. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
heeft geen jurisdictie bij handelingen die natuurlijke personen tegen door de nationale 
wetgeving beheerste beslissingen hebben verricht.

Ten slotte betreft Richtlijn 89/592/EEG alleen gevallen waarin iemand voorkennis heeft 
gebruikt om aandelen te kopen of te verkopen. Sinds 12 oktober 2004 is een nieuw systeem 
over marktmisbruik van kracht, dat bestaat uit Richtlijn 2003/6/EG3 van het Europees 
Parlement en van de Raad betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie en 
verschillende maatregelen voor de toepassing ervan (Richtlijnen 2003/124/EG4, 
2003/125/EG5 en 2004/72/EG6 van de Commissie en Verordening (EG) 2273/20037 van de 
Commissie). Volgens dit nieuwe systeem heeft de Commissie geen bevoegdheden om 
marktmanipulatie in de lidstaten te achterhalen, te onderzoeken of te bestraffen. Deze 
bevoegdheden blijven in handen van de bevoegde nationale autoriteiten (in het geval van 
Griekenland is dit de Capital Market Commission). 

Besluit

Het verzoekschrift en de bijbehorende documentatie omschrijven de vermeende 
wanpraktijken niet duidelijk en leveren geen enkel bewijs van het feit dat een bepaald aspect 
van de Europese wetgeving in het geding is. Met betrekking tot de wens van indiener in het 
licht van gevoegde zaken C-94/95 en C-95/95 dat het Europees Parlement in dezen 
tussenbeide moet komen en indiener moet vergoeden voor de geleden verliezen, is besloten 
dat het Europees Parlement niet de nodige bevoegdheden heeft om tussenbeide te komen of 
een vergoeding te bewerkstelligen. Het vonnis van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen biedt geen gronden voor beide punten. Ten slotte heeft indiener niet 

                                               
1 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.
2 PB L 334 van 18.11.1989, blz. 30.
3 PB L 96 van 12.4.2003, blz. 16.
4 PB L 339 van 24.12.2003, blz. 70.
5 PB L 339 van 24.12.2003, blz. 73.
6 PB L 162 van 30.4.2004, blz. 70.
7 PB L 336 van 23.12.2003, blz. 33.
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duidelijk gemaakt dat er sprake is van een ernstige en verifieerbare inbreuk op de EU-
wetgeving en daarom kan op basis van het verzoekschrift door de Commissie geen goed 
gefundeerde inbreukprocedure tegen de Griekse autoriteiten worden ingesteld. De Commissie 
stelt voor de behandeling van dit verzoekschrift af te sluiten.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Het verzoekschrift

Indiener heeft aanvullende documenten overgelegd met betrekking tot een eerder (in 2005)
ingediend verzoekschrift. Het gaat hier om een reeks effectentransacties in 2000-2001. Bij die 
transacties zou illegaal zijn gehandeld. Indiener stelt dat hij door deze transacties financiële 
verliezen heeft geleden en dat het Griekse rechtsstelsel hem geen bescherming of vergoeding 
heeft geboden. 
In voornoemde aanvullende documenten wijst indiener erop dat er fraude zou zijn gepleegd 
door regeringsfunctionarissen, Europol en het (Griekse) Parlement. Ook een aantal juristen 
zou zich schuldig hebben gemaakt aan ontoelaatbare handelingen: zij zouden bij de door 
indiener aangespannen rechtszaak documenten hebben verdonkeremaand, illegale oordelen 
hebben uitgesproken en andere illegale methodes hebben gehanteerd. 

Opmerkingen van de Commissie met betrekking tot het aanvullend verzoekschrift

De Commissie herhaalt dat ze op basis van artikel 226 van het Verdrag op passende wijze een 
inbreukprocedure tegen een lidstaat kan inleiden wanneer een bepaald aspect van de Europese 
wetgeving in het geding is. Alleen een verifieerbare inbreuk op een verplichting uit de EU-
wetgeving kan door de Commissie worden aangekaart. De bij het verzoekschrift gevoegde 
documentatie levert echter geen bewijs dat er in verband met de desbetreffende 
aandelenverhandeling sprake is van inbreuk op de EU-wetgeving. Verder zij erop gewezen 
dat de Commissie geen bevoegdheden heeft om tussenbeide te komen in geschillen tussen een 
financiële instelling en haar klanten. Zulke zaken moeten op nationaal niveau door nationale 
rechtbanken worden behandeld. 

Wat het normatief kader voor de sector betreft: Richtlijn 93/22/EEG1 betreffende het 
verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten en Richtlijn 89/592/EEG2

tot coördinatie van de voorschriften inzake transacties van ingewijden waren gedurende de 
periode 2000-2001 van toepassing. Beide richtlijnen waren in Grieks recht omgezet, waarbij 
de nationale autoriteiten de nodige bevoegdheden hadden ontvangen om tegen 
normschendingen op te treden. Daar komt bij dat Richtlijn 89/592/EEG nog geen bepalingen 
bevatte over marktmanipulatie; dat onderwerp werd pas geregeld in de nieuwe systeem van 
Richtlijn 2003/6/EG3 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie en 
verschillende maatregelen voor de toepassing ervan. Volgens het nieuwe systeem hebben 
evenwel de nationale autoriteiten – en dus niet de Commissie – de nodige bevoegdheden om 
marktmanipulatie in de lidstaten te achterhalen, te onderzoeken en te bestraffen. Intussen is er 
voor beleggingsdiensten een nieuw, uitgebreider EG-wetgevingskader tot stand gekomen

                                               
1 PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27–46.
2 PB L 334 van 18.11.1989, blz. 30–32.
3 PB L 96 van 12.4.2003, blz. 16–25.
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(Richtlijn 2004/39/EG1 en de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen) om beleggers beter te 
beschermen. 

De door indiener overgelegde aanvullende informatie verschaft geen nieuw en duidelijk 
bewijs om een herziening van de eerder gegeven beoordeling van het verzoekschrift in het 
licht van de voor deze sector geldende wetgeving te rechtvaardigen. De extra informatie 
verwijst opnieuw naar – al dan niet vermeende – onregelmatigheden met betrekking tot 
voornoemde transacties (waaronder fraude begaan door ambtenaren en juristen), op dezelfde 
wijze als dat in het voorgaande verzoekschrift is gebeurd.

Besluit

Op basis van de verschafte informatie en de bestaande EU-wetgeving wil de Commissie erop 
wijzen dat ze in dit geval geen actie kan ondernemen. Uiteraard zijn de met de 
rechtshandhaving belaste autoriteiten in het land waar de beschreven illegale praktijken zijn 
begaan bevoegd en verplicht om actie te ondernemen tegen eventuele frauduleuze 
handelingen van ambtenaren of juristen.

                                               
1 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1–44.


