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Temats: Lūgumraksts Nr. 0421/2020, ko iesniedza ASV valstspiederīgais Jonathan 
Levy, par nepieciešamību izveidot kriptovalūtas aktīvu fondu ar 
kriptovalūtām saistītu noziegumu upuriem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ar kriptovalūtām saistītu noziegumu upuriem ik gadu tiek 
izkrāpti tūkstošiem miljonu euro. Viņš norāda, ka Eiropas Parlaments jau ir aicinājis ieviest 
pasākumus kriptovalūtas aktīvu izmantošanas regulēšanai un ka līdz šim nav uzkrāts nekāds 
kriptovalūtas finansējums kompensāciju izmaksāšanai ar kriptovalūtām tieši saistītu noziegumu 
upuriem. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai tiktu izstrādāts regulējums, lai upuri varētu 
saņemt kompensācijas.  Viņš rīkojas ar kriptovalūtām saistītu noziegumu (krāpšana, pirātisms 
un izspiešana), kuros kriptovalūtas aktīvi tiek nelikumīgi iegūti vai izmantoti noziedzīgos 
nolūkos, upuru vārdā. Šo noziegumu upuri ir centušies atgūt zaudēto dažādos veidos, 
piemēram, iesniedzot prasību valsts tiesās, iesniedzot sūdzības par kriminālpārkāpumiem valstu 
iestādēs, panākot bankas pārskaitījumu veikšanu, kredītkaršu anulēšanu un blokķēžu 
izsekošanu. 

Neviens no šiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem nav izrādījies sekmīgs, jo darījumi ar 
kriptovalūtām pēc būtības ir saistīti ar daudzām jurisdikcijām. 

Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka ne Komisija, ne Eiropas Ombuds nav kompetents 
rīkoties šajā jautājumā. Viņš mudina Eiropas Parlamentu nepastarpināti rīkoties, lai palīdzētu 
ar kriptovalūtas aktīviem saistītu noziegumu upuriem, īstenojot stratēģiju patiesi vienota 
digitālo finanšu pakalpojumu tirgus izveidei.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 14. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Komisija 2020. gada 24. septembrī ir iesniegusi visaptverošu priekšlikumu par 
kriptoaktīviem1. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt juridisko noteiktību attiecībā uz 
kriptoaktīviem, augstu patērētāju aizsardzības līmeni un tirgus integritāti kriptoaktīvu tirgos, kā 
arī nodrošināt finanšu stabilitāti.

Jaunais priekšlikums papildinās jau īstenoto piekto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas direktīvu2, palīdzot risināt šos jautājumus Tiesiskās noteiktības radīšana attiecībā 
uz kriptoaktīviem var palīdzēt cietušajiem pieprasīt kompensāciju, izmantojot pastāvošos 
kanālus, jo tiek kliedētas šaubas, kas reizēm ir saistītas ar kriptoaktīviem. Turklāt 
pārredzamības prasību ieviešana kriptoaktīvu emitentiem palīdzēs mazināt krāpšanas riskus, 
savukārt operacionālās prasības galveno kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir ļoti svarīgas, 
lai ierobežotu uzlaušanas gadījumu skaitu.

Šis priekšlikums pilnībā atspoguļo Finanšu darījumu darba grupas starptautiskos ieteikumus un 
sagatavo pamatu būtiskākām izmaiņām ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 
regulējumā 2021. gadā. 

Ar kriptoaktīviem saistīta krāpšana, zādzības (uzlaušana) un izspiešana ir noziedzīgas darbības 
un krimināltiesību jautājumi, kas jārisina valstu tiesībaizsardzības iestādēm un izmantojot 
valstu kanālus. Valstu līmenī pastāv dažas īpašas kompensācijas sistēmas, piemēram, 
ieguldītāju kompensācijas sistēmas, un dažās dalībvalstīs arī citas finanšu pakalpojumu 
kompensācijas sistēmas, bet tās paliek valsts līmeņa sistēmas, pat ja tās daļēji risina jautājumus, 
kas attiecas uz vairākām jurisdikcijām (daudzās dalībvalstīs tiešsaistes krāpšanas gadījumos 
tiešas kompensācijas patērētājiem bieži izmaksā pirmais pieturas punkts — viņu bankas). 

Lūgumraksta iesniedzēja minētie piemēri (krāpšana, uzlaušana, izspiešana) neattiecas vienīgi 
uz kriptoaktīviem, un neatkarīgi no tā, vai radušies zaudējumi skar kriptoaktīvus, papīra naudu 
vai citu vērtību, ieguldītājiem vai patērētājiem ir jāpieprasa kompensācija, izmantojot valsts 
tiesībaizsardzības iestādes un pastāvošos kanālus. Komisija nav kompetenta veidot 
kompensācijas fondu finanšu noziegumos cietušajiem. Turklāt lielākā daļa ciesto zaudējumu, 
piemēram, krāpniecisku sākotnējo virtuālās valūtas piedāvājumu vai kriptovalūtu biržu 
uzlaušanas dēļ, rodas ārpus ES.

Komisija turklāt vēlas informēt Lūgumrakstu komiteju, ka pastāv ES noteikumi par 
kompensāciju vardarbīgos tīšos noziegumos cietušajiem. Padomes 2004. gada direktīva par 
kompensāciju3 atvieglo piekļuvi kompensācijai personām, kas cietušas vardarbīgos tīšos 
noziegumos, kuri notikuši citās dalībvalstīs, kā arī viņu dzīvesvietas dalībvalstī4. Atkarībā no 
konkrētā gadījuma apstākļiem nevar izslēgt, ka daži ar kriptoaktīviem saistīti noziedzīgu 
nodarījumu veidi (piemēram, izspiešana) var būt kvalificējami kā vardarbīgi tīši noziegumi, uz 

1 COM(2020)0593 final.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza 
Direktīvu(ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (Dokuments 
attiecas uz EEZ), OV L 156, 19.6.2018., 43.–74. lpp.
3Padomes Direktīva 2004/80/EK (2004. gada 29. aprīlis) par kompensāciju noziegumos cietušajiem, OV L 261, 
6.8.2004., 15.–18. lpp.
4 Sk. neseno Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C-129/19 Presidenza del Consiglio dei Ministri/BV, īpaši 
55. un 56. punktu.
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kuriem var attiekties ES noteikumi par kompensāciju. Katrā atsevišķā gadījumā lēmumu 
pieņem valsts kompetentās iestādes. 

Secinājumi

Komisija ierosina lūgumrakstu iesniedzējiem turpināt meklēt risinājumu valsts 
tiesībaizsardzības iestādēs un pieprasīt kompensāciju, izmantojot pastāvošos kanālus vai 
vēršoties pie juridiskajām personām, kas ir atbildīgas par viņu zaudējumiem. Tīšu vardarbīgu 
noziegumu gadījumos var būt piemērojami ES noteikumi par kompensāciju.


