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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0586/2005, adresată de Ioannia Voutinopoulos, de cetăţenie greacă, privind 
acuzaţiile de tranzacţii bursiere ilegale din Grecia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că a fost victima unor tranzacţii bursiere ilegale şi că el şi alţi mici 
investitori au pierdut sume echivalente a 7,5 milioane de dolari. Acesta subliniază că 
autorităţile elene nu au luat măsurile necesare în vederea reglementării activităţilor societăţilor 
de finanţare şi investiţii, ba chiar au acoperit abaterile firmelor în cauză. Referindu-se la 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-94/95 şi C-95/95, petiţionarul solicită 
Parlamentului European să intervină şi să asigure faptul că cei vinovaţi vor fi aduşi în faţa 
justiţiei pentru tranzacţiile în cauză, precum şi faptul că el şi celelalte victime vor fi 
despăgubite.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 octombrie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 mai 2006

Faptele

Comisia pentru petiţii a Parlamentului European a solicitat, la 14 noiembrie 2005, Comisiei 
Europene („Comisia”) informaţii cu privire la petiţia nr. 586/2005. 

Petiţia
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Dl Ioannis Voutinopoulos („petiţionarul”) a prezentat o petiţie Parlamentului European, 
declarând că, în perioada 2000-2001, la Bursa de Valori din Atena (Grecia) au avut loc 
tranzacţiile bursiere ilegale. Petiţionarul susţine că a suferit pierderi financiare din cauza 
acestor tranzacţii. Petiţia conţine diverse documente legate de diverse tranzacţii care au avut 
loc în perioada 2000-2001. În plus, petiţionarul face trimitere la publicaţii de presă, precum şi 
la corespondenţa dintre diferite întreprinderi care ar fi implicate în practici concertate care au 
permis persoanelor aflate la baza lor să diminueze valoarea activelor unor investitori
neinformaţi, printre care şi petiţionarul. În cele din urmă, el susţine că sistemul judiciar grec 
nu i-a oferit protecţie sau compensaţii.

Pe baza acestei documentaţii, petiţionarul solicită intervenţia Parlamentului European şi 
compensarea pierderilor financiare. În plus, petiţionarul solicită Parlamentului European să ia 
măsuri împotriva companiilor şi autorităţilor publice implicate, referindu-se la hotărârea 
Curţii Europene de Justiţie în cauzele conexate C-94/95 şi C-95/95.1.

Observaţiile Comisiei

Comisia a primit diverse întrebări din partea unor deputaţi în Parlamentul European 
referitoare la tranzacţii cu valori mobiliare care au avut loc în aceeaşi perioadă la Bursa de 
Valori din Atena2. În plus, petiţionarul a trimis o scrisoare comisarului Vittorino la 
24 octombrie 2001, abordând aceeaşi problemă ca şi în petiţie. Comisia a considerat, în 
răspunsurile sale diferite la întrebările Parlamentului European, precum şi la corespondenţă,
că nu are niciun motiv să intervină în ceea ce priveşte potenţiala încălcare a legislaţiei UE 
privind valorile mobiliare.

Petiţionarul solicită intervenţia Parlamentului European, cu toate că doar Comisia deţine astfel 
de competenţe, în conformitate cu articolul 226 din Tratat. Pe baza acestui articol, Comisia 
poate deschide în mod corespunzător proceduri privind încălcarea dreptului comunitar 
împotriva unui stat membru în cazul în care este vorba despre o problemă de drept european. 
Comisia nu are competenţa de a interveni în cazul în care problemele în cauză sunt 
reglementate de dispoziţii naţionale care nu au o legătură directă cu drepturile sau obligaţiile
existente în temeiul Tratatului UE sau al unui alt instrument din legislaţia secundară a UE.

Mai mult decât atât, este important să menţionăm că nu există niciun instrument juridic 
comunitar care să poată stabili o răspundere juridică pentru pierderi precum cele suferite de 
către petiţionar. Cu toate acestea, Directiva 93/22/CE3 privind serviciile de investiţii în 
domeniul valorilor mobiliare, în vigoare în perioada 2000-2001, a stabilit condiţiile în care 
societăţile de investiţii şi băncile autorizate pot oferi servicii specifice clienţilor lor. Pentru a 
proteja investitorii, articolul 11 din directivă prevede că o întreprindere de investiţii 
„acționează cu competența, grija și conștiinciozitatea necesare, în interesul clienților săi”, 
„solicită de la clienții săi informații privind situația lor financiară, experiența lor în domeniul 
investițiilor și obiectivele cu privire la serviciile solicitate” şi „furnizează în mod adecvat 

                                               
1 Rep. 1997, p. I-03969.
2 A se vedea întrebările scrise E-1581/05, E-2292/05 şi E-4272/04.
3 JO L 197, 6.8.1993, p. 58.
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informații utile în cadrul negocierilor cu clienții”. Această directivă a fost pe deplin transpusă 
în Grecia şi, prin urmare, autorităţile naţionale competente sunt cele care trebuie să aplice 
aceste norme. Directiva a fost modificată la 21 aprilie 2004 prin Directiva 2004/39/CE1

privind pieţele instrumentelor financiare, care a extins în continuare sfera de protecţie a 
consumatorilor în acest domeniu.

În plus, în perioada 2000-2001, era în vigoare Directiva Consiliului 89/592/CEE2 de 
coordonare a reglementărilor referitoare la utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale, 
însă aceasta nu acordă Comisiei Europene competenţe pentru a interveni într-un caz suspectat 
de utilizare abuzivă a informaţiilor confidenţiale. Legislaţia din Grecia prevede că autorităţile
naţionale sunt cele care deţin competenţa de a aplica sancţiuni contravenţionale şi penale în 
cazuri de încălcare a legislaţiei. 

Deciziile luate în temeiul legislaţiei naţionale de transpunere a acestor două directive urmează 
exclusiv procedurile de la nivel naţional. Curtea Europeană de Justiţie nu are competenţe în 
acţiunile formulate de persoane fizice împotriva deciziilor reglementate de legislaţia 
naţională. 

În cele din urmă, Directiva 89/592/CEE vizează numai cazurile în care o persoană a utilizat în 
mod abuziv informaţii confidenţiale pentru a cumpăra sau vinde titluri de valoare. Din 
12 octombrie 2004 este în vigoare un nou regim privind abuzul de piaţă, care constă din 
Directiva 2003/6/CE3 a Parlamentului European şi a Consiliului privind utilizările abuzive ale 
informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei, precum şi mai multe măsuri de punere în 
aplicare a acesteia (Directivele Comisiei 2003/124/CE4, 2003/125/CE5 şi 2004/72/CE6, 
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2273/20037). În conformitate cu acest nou regim, Comisia nu 
deţine competenţe pentru detectarea, investigarea şi pedepsirea în caz de manipulare a pieţei 
în statele membre. Aceste puteri rămân în mâinile autorităţilor naţionale competente (Comisia 
pentru piaţa de capital, în cazul Greciei). 

Concluzie

Petiţia şi documentaţia justificativă furnizată nu relevă în mod clar cazul de administrare 
defectuoasă invocat şi nu oferă nicio dovadă că este vorba despre o problemă de drept 
european. În ceea ce priveşte afirmaţia petiţionarului, cu referire la cauzele conexe C-94/95 şi 
C-95/95, conform căreia Parlamentul European ar trebui să intervină în acest proces şi să 
compenseze petiţionarul pentru pierderile suferite, se poate concluziona că Parlamentul 
European nu dispune de competenţe care să autorizeze o intervenţie sau o compensare, aşa 
cum a solicitat petiţionarul. Hotărârea Curţii Europene de Justiţie nu oferă niciun temei pentru 
o astfel de intervenţie sau compensaţie. În cele din urmă, petiţionarul nu a demonstrat cu 
claritate faptul că este vorba despre o încălcare gravă şi verificabilă a legislaţiei UE şi, prin 
urmare, petiţia nu este suficientă pentru a constitui un caz împotriva autorităţilor elene privind 

                                               
1 JO 145, 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 334, 18.11.1989, p. 30.
3 JO L 96, 12.4.2003, p. 16.
4 JO L 339, 24.12.2003, p. 70.
5 JO L 339, 24.12.2003, p. 73.
6 JO L 162, 30.4.2004, p. 70.
7 JO L 336, 23.12.2003, p. 33.
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încălcarea dreptului comunitar. Comisia propune închiderea petiţiei.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiţia

Petiţionarul a prezentat documente suplimentare privind o petiţie anterioară depusă în 2005. 
Cazul se referă la un număr de tranzacţii cu valori mobiliare efectuate în perioada 2000-2001. 
În aceste tranzacţii s-ar fi folosit practici ilegale. Petiţionarul ar fi suferit pierderi financiare în 
urma acestora, iar sistemul judiciar elen nu i-ar fi asigurat o protecţie sau o compensare. 
În informaţiile furnizate suplimentar la petiţia precedentă, petiţionarul subliniază în continuare 
fraude care ar fi fost comise de funcţionari guvernamentali, Europol şi parlamentul elen, 
precum şi comportamentele ilegale ale unui număr de avocaţi care, în procesul intentat de 
petiţionar, ar fi ascuns documente, ar fi fabricat hotărâri ilegale şi ar fi comis alte practici 
ilegale. 

Comentariile Comisiei cu privire la noua petiţie

Comisia confirmă faptul că, în conformitate cu articolul 226 din Tratat, Comisia poate 
deschide în mod corespunzător proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva 
unui stat membru în cazul în care este vorba despre o problemă de drept european şi că 
aceasta poate contesta doar o încălcare verificabilă a legislaţiei UE. Documentaţia care a 
însoţit petiţia iniţială nu a furnizat dovezi că tranzacţiile cu valori mobiliare în cauză ar fi 
implicat o încălcare a legislaţiei UE. De asemenea, trebuie remarcat faptul că Comisia nu 
deţine competenţe în litigiile contractuale dintre o instituţie financiară şi clienţii săi, care ar 
trebui să fie abordate la nivel naţional de către instanţele naţionale.

În ceea ce priveşte cadrul de reglementare sectorial, în momentul efectuării tranzacţiilor în 
cauză erau în vigoare Directivele 93/22/CEE1 privind serviciile de investiţii în domeniul 
valorilor mobiliare şi 89/592/CEE2 de coordonare a reglementărilor referitoare la utilizările 
abuzive ale informaţiilor confidenţiale. Ambele directive fuseseră transpuse în legislaţia 
naţională greacă, iar autorităţilor naţionale le fuseseră atribuite competenţele relevante în 
cazul producerii de încălcări. Mai mult, Directiva 89/592/CEE nu viza manipulările de piaţă, 
aspect care a fost reglementat abia prin noul regim instituit de Directiva 2003/6/CE3 privind 
utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei. De asemenea, în 
cadrul noului regim, autorităţile naţionale, şi nu Comisia, sunt cele care dispun de 
competenţele necesare pentru a detecta, investiga şi pedepsi manipulările de piaţă în statele 
membre. Între timp, în ceea ce priveşte serviciile de investiţii, a fost pus în aplicare un nou 
cadru de reglementare al UE (Directiva 2004/39/CE4 şi măsurile de punere în aplicare a 
acesteia), care este mai larg decât cel precedent, în scopul protejării şi mai mult a 
investitorilor. 

Informaţiile suplimentare furnizate de petiţionar nu prezintă dovezi noi palpabile care să 
                                               
1 JO L 141, 11.6.1993, p. 27–46.
2 JO L 334, 18.11.1989, p. 30–32.
3 JO L 96, 12.4.2003, p. 16-25.
4 JO L 145, 30.4.2004, p. 1–44.
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determine schimbarea evaluării precedente a petiţiei în conformitate cu legislaţia sectorială. 
Mai curând, acestea subliniază că au avut loc nereguli în procedurile judiciare referitoare la 
tranzacţiile amintite, care ar fi avut loc şi după prezentarea petiţiei anterioare, inclusiv sub 
forma fraudelor care ar fi fost comise de funcţionari publici şi a practicilor ilegale ale unor 
avocaţi.

Concluzie

Pe baza informaţiilor furnizate şi a cadrului juridic actual al UE, Comisia Europeană doreşte 
să sublinieze că nu poate întreprinde nicio acţiune în acest caz. Cu siguranţă, autorităţile de 
aplicare a legii din ţara în care ar fi avut loc practicile ilegale descrise sunt cele care sunt 
responsabile pentru luarea de măsuri împotriva oricăror presupuse cazuri de fraudă comise de 
funcţionarii publici sau de avocaţi.


