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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0586/2005, którą złożył Ioannia Voutinopoulos (Grecja) w sprawie 
domniemanych przestępczych transakcji giełdowych w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że stał się ofiarą transakcji giełdowych o charakterze 
przestępczym oraz że on sam i pozostali drobni inwestorzy stracili kwoty stanowiące 
równowartość 7,5 mln USD. Składający petycję podkreśla, że greckie władze nie tylko nie 
podjęły niezbędnych działań na rzecz uregulowania działań przedsiębiorstw finansowych
i inwestycyjnych, lecz także ukrywały nieprawidłowości, do których dochodziło w tych 
przedsiębiorstwach. Powołując się na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w połączonych 
sprawach nr C-94/95 i C-95/95, składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego
z prośbą o interwencję i zapewnienie, by osoby odpowiedzialne za te transakcje zostały 
doprowadzone przed oblicze wymiaru sprawiedliwości oraz by zarówno on sam, jak i inne 
ofiary uzyskały odszkodowanie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 października 2005 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 maja 2006 r.

Fakty

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego w dniu 14 listopada 2005 r. zwróciła się do 
Komisji Europejskiej („Komisji”) o przekazanie informacji na temat petycji 586/2005. 

Petycja
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Ioannis Voutinopoulos („składający petycję”) złożył petycję do Parlamentu Europejskiego 
twierdząc, że na Giełdzie Papierów Wartościowych w Atenach (Grecja) w latach 2000-2001 
dochodziło do przestępczych transakcji giełdowych. Składający petycję twierdzi, że z powodu 
tych transakcji poniósł straty finansowe. Petycja zawiera dokumenty dotyczące różnych 
transakcji papierami wartościowymi zrealizowanych w latach 2000-2001. Ponadto składający 
petycję powołuje się na publikacje prasowe i korespondencję pomiędzy różnymi 
przedsiębiorstwami rzekomo uczestniczącymi we wspólnie organizowanych praktykach, 
które pozwalały osobom z dostępem do poufnych informacji sprzedawać aktywa inwestorom 
niemającym informacji takim jak składający petycję. Na koniec twierdzi, że grecki system 
sądowy nie zapewnił mu ani ochrony ani odszkodowania. 

Na podstawie przedstawionej dokumentacji składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego z prośbą o interwencję i odszkodowanie za poniesione straty finansowe. 
Ponadto składający petycję wzywa Parlament Europejski do wniesienia powództwa 
przeciwko zamieszanym w sprawę firmom i władzom publicznym, powołując się na wyrok 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w połączonych sprawach C-94/95 i C-95/951.

Uwagi Komisji

Komisja otrzymała różne pytania od posłów do Parlamentu Europejskiego dotyczące tego 
samego okresu handlu papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Atenach2. Ponadto w dniu 24 października 2001 r. składający petycję wysłał pismo do 
komisarza Antonio Vittorino poruszając tę samą sprawę, która jest przedmiotem petycji. 
Komisja stwierdziła w swoich różnych odpowiedziach na pytania Parlamentu Europejskiego
i w korespondencji, że nie ma podstaw do interwencji spowodowanej potencjalnym
złamaniem prawa UE dotyczącego papierów wartościowych. 

Składający petycję wzywa Parlament Europejski do interwencji, podczas gdy jedynie Komisja 
ma takie uprawnienia na mocy art. 226 traktatu. Na podstawie tego artykułu Komisja może 
należycie wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, jeśli w grę wchodzi kwestia podlegająca prawu europejskiemu. Komisja nie 
ma uprawnień do interwencji w sprawach podlegających przepisom krajowym lub nimi 
regulowanych, które nie mają bezpośredniego związku z prawami i obowiązkami 
wywodzącymi się z traktatu UE lub z wtórnego prawa UE. Komisja może jedynie sprzeciwić 
się poważnemu i popartemu faktami złamaniu wyraźnego zobowiązania wywodzącego się
z prawa UE. Dokumenty, które zostały dołączone do petycji, nie dostarczają dowodów na to, 
że handel papierami wartościowymi wiąże się ze złamaniem prawa UE.

Ponadto należy wspomnieć, że nie istnieje żadne prawodawstwo wspólnotowe, na mocy 
którego można by było obciążyć kogoś odpowiedzialnością prawną za straty, które rzekomo 
poniósł składający petycję. Jednak w dyrektywie 93/22/WE3 w sprawie usług inwestycyjnych
w zakresie papierów wartościowych, obowiązującej w latach 2000-2001, ustalone zostały 
zasady, zgodnie z którymi upoważnione przedsiębiorstwa inwestycyjne i banki mogą 

                                               
1 Zob. Orz. [1997] I-03969.
2 Zob. pytania pisemne E-1581/05, E-2292/05 i E-4272/04.
3 Dz.U. L 197, 6.08.1993, s. 58.
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świadczyć określone usługi swoim klientom. W celu ochrony inwestorów dyrektywa (art. 11) 
stanowi, że przedsiębiorstwo inwestycyjne powinno działać „uczciwie i sumiennie
w prowadzeniu swojej działalności w najlepszym interesie swoich klientów”, zabiegać 
„u swoich klientów o informacje dotyczące ich sytuacji finansowej, doświadczenia 
inwestycyjnego oraz celów, które chcą osiągnąć za pomocą jej usług” i należycie wykazywać 
„odpowiednio istotne informacje w swoich transakcjach z klientami”. Dyrektywa ta została
w Grecji w całości wdrożona i dlatego też zadaniem krajowych władz właściwych Grecji jest 
stosowanie tych przepisów. Dyrektywa ta została zmieniona w dniu 21 kwietnia 2004 r.
dyrektywą 2004/39/WE1 w sprawie rynków instrumentów finansowych, która jeszcze 
bardziej poszerzyła zakres ochrony konsumentów w tej dziedzinie. 

Ponadto w latach 2000-2001 obowiązywała dyrektywa Rady 89/592/EWG2 w sprawie 
koordynacji przepisów dotyczących wykorzystywania poufnych informacji, lecz dyrektywa ta 
nie daje Komisji Europejskiej żadnych uprawnień do interwencji w przypadku 
domniemanego wykorzystania poufnych informacji. Odpowiednie greckie ustawodawstwo 
krajowe określa uprawnienia krajowych władz właściwych do nakładania sankcji 
administracyjnych i karnych za naruszenie prawa. 

Decyzje na mocy ustawodawstwa krajowego w sprawie transponowania wyżej wymienionych 
dyrektyw są podejmowane wyłącznie zgodnie z procedurami krajowymi. Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości nie ma uprawnień do wydawania wyroków w sprawach wniesionych przez 
osoby cywilne przeciwko decyzjom regulowanym przez prawo krajowe. 

Wreszcie dyrektywa 89/592/EWG obejmuje jedynie przypadki, w których osoba 
wykorzystała poufne informacje do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych. Od dnia 
12 października 2004 r. istnieje nowy reżym prawny dotyczący nadużyć na rynku, na który 
składa się dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/6/WE3 w sprawie 
wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku oraz kilka środków 
legislacyjnych, które ją wdrażają (dyrektywa Komisji 2003/124/WE4; 2003/125/WE5

i 2004/72/WE6, rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/20037). Zgodnie z nowym reżymem 
Komisja nie ma kompetencji w zakresie wykrywania, badania ani karania manipulacji na 
rynku w państwach członkowskich. Kompetencje w tych dziedzinach mają krajowe władze 
właściwe (Komisja Rynku Kapitałowego w przypadku Grecji). 

Wnioski

Petycja i dokumenty dostarczone na jej poparcie nie określają w jednoznaczny sposób 
rzekomego nadużycia ani nie dostarczają żadnych dowodów na to, że w grę wchodzi kwestia 
podlegająca prawu europejskiemu. Jeśli chodzi o żądanie składającego petycję, powołującego 
się na połączone sprawy C-94/95 i C-95/95, by Parlament Europejski podjął interwencję w tej 
sprawie i zapewnił składającemu petycję odszkodowanie za poniesione straty, należy uznać, 

                                               
1 Dz.U. L 145, 30.04.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 334, 18.11.1989, s. 30.
3 Dz.U. L 96, 12.04.2003, s. 16.
4 Dz.U. L 339, 24.12.2003, s. 70.
5 Dz.U. L 339, 24.12.2003, s. 73.
6 Dz.U. L 162, 30.04.2004, s. 70.
7 Dz.U. L 336, 23.12.2003, s. 33.
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że Parlament Europejski nie ma uprawnień, które pozwalałyby na interwencję lub 
odszkodowanie, o które wnosi składający petycję. Orzeczenie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości nie stanowi podstawy ani do tego rodzaju interwencji ani odszkodowania. 
Wreszcie składający petycję nie przedstawił w jasny sposób, że doszło do poważnego
i popartego faktami złamania prawa UE i dlatego też petycja nie wystarcza do tego, by 
Komisja rozpoczęła poparte dowodami postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko władzom greckim. Komisja wnosi o zamknięcie petycji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Petycja

Składający petycję przedstawił dodatkowe dokumenty związane z poprzednią petycją złożoną
w 2005 r. Sprawa dotyczy szeregu transakcji przeprowadzonych w latach 2000–2001, których 
przedmiotem były papiery wartościowe. Miały one obejmować praktyki niezgodne z prawem. 
Na skutek rzeczonych transakcji składający petycję poniósł straty finansowe, a grecki system 
sądowniczy nie zapewnił mu ochrony czy odszkodowania. 
Uzupełniając poprzednią petycję, składający petycję wskazuje na domniemane nadużycia 
popełnione przez urzędników rządowych, Europol oraz (grecki) parlament, jak również 
niezgodne z prawem postępowanie kilku prawników, którzy w trakcie procesu 
zainicjowanego przez składającego petycję mieli zatajać dokumenty, przyczyniać się do 
wydawania nielegalnych wyroków i dopuszczać się innych bezprawnych działań. 

Uwagi Komisji dotyczące dodatkowej petycji

Komisja potwierdza, że na mocy art. 226 traktatu może ona w odpowiednim czasie 
zainicjować postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko danemu państwu członkowskiemu, jeżeli dana kwestia wchodzi w zakres prawa 
europejskiego. Komisja jest w stanie zakwestionować wyłącznie weryfikowalne naruszenie
prawa UE. Dokumentacja załączona do pierwszej petycji nie zawiera dowodu, iż omawiany 
handel papierami wartościowymi wiązał się z naruszeniem prawa UE. Warto też zauważyć, 
że Komisja nie ma uprawnień do rozwiązywania sporów umownych między instytucją 
finansową a jej klientami. Spory te powinny być rozpatrywane na szczeblu krajowym przez 
krajowe sądy. 

W odniesieniu do sektorowych ram regulacyjnych w czasie przeprowadzania 
przedmiotowych transakcji obowiązywała dyrektywa 93/22/EWG1 w sprawie usług 
inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych oraz dyrektywa 89/592/EWG2

koordynująca przepisy dotyczące wykorzystywania poufnych informacji. Obie dyrektywy 
przeniesiono na grunt greckiego prawa krajowego, a władzom krajowym przyznano właściwe 
uprawnienia w przypadku naruszeń. Ponadto dyrektywa 89/592/EWG nie obejmuje 
manipulacji na rynku. Kwestia ta uwzględniona jest wyłącznie w ramach nowego systemu na 
mocy dyrektywy 2003/6/WE3 w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji 
na rynku (nadużyć na rynku) oraz związanych z nią środków wykonawczych. Na mocy 
nowego systemu to władze krajowe, a nie Komisja, mają uprawnienia niezbędne do 
                                               
1 Dz.U. L 141 z 11.6.1993, s. 27–46.
2 Dz.U. L 334 z 18.11.1989, s. 30–32.
3 Dz.U. L 96 z 12.4.2003, s. 16–25.
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wykrywania, badania i karania manipulacji na rynku w państwach członkowskich. Jeżeli 
chodzi o usługi inwestycyjne, to w tym czasie wprowadzono nowe unijne ramy regulacyjne
(dyrektywa 2004/39/WE1 oraz związane z nią środki wykonawcze), które w celu zapewnienia 
większej ochrony inwestorów mają szerszy zakres niż poprzednio. 

Dodatkowe informacje przekazane przez składającego petycję nie zawierają nowego, 
oczywistego dowodu, który mógłby zmienić poprzednią ocenę petycji dokonaną na mocy 
prawodawstwa sektorowego. Składający petycję raczej ponownie kładzie nacisk na 
domniemane nieprawidłowości w postępowaniach sądowych dotyczących rzeczonych 
transakcji, w tym rzekome nieprawidłowości popełnione przez urzędników państwowych
i nielegalne praktyki prawników, które miały miejsce także po złożeniu poprzedniej petycji.

Wniosek

Komisja Europejska pragnie zaznaczyć, że na podstawie przekazanych informacji oraz 
w obecnych ramach prawa UE nie może podjąć żadnych działań w tej sprawie. Najwyraźniej 
to władze wykonawcze kraju, w którym miały miejsce opisywane nielegalne praktyki, są 
odpowiedzialne za podejmowanie działań we wszystkich przypadkach rzekomych nadużyć 
popełnianych przez urzędników państwowych i prawników.

                                               
1 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1–44.


