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Subiect: Petiția nr. 0421/2020, adresată de Jonathan Levy, de cetățenie americană, 
privind necesitatea de a crea un fond de criptoactive pentru victimele 
criptoinfracționalității

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că victimele criptoinfracționalității au suferit pagube în valoare de mii 
de milioane de euro anual. El subliniază că Parlamentul European a solicitat deja măsuri de 
reglementare a criptoactivelor și observă că, până în prezent, nu a fost alocată nicio finanțare 
legată de criptoactive pentru a compensa victimele activităților infracționale legate direct de 
acestea. Prin urmare, petiționarul solicită adoptarea unor reglementări pentru despăgubirea 
victimelor.  El acționează în numele victimelor criptoinfracționalității (fraudă, piraterie și 
extorcare de fonduri) care au vizat sau au utilizat în mod ilegal criptoactive. Victimele au 
încercat să își recupereze pierderile în diferite moduri, cum ar fi procedurile judiciare în fața 
instanțelor naționale, plângerile penale adresate autorităților naționale, transferuri bancare, 
anularea tranzacțiilor efectuate cu cărțile de credit pentru a obține o rambursare și urmărirea 
tranzacțiilor blockchain. 

Niciuna dintre aceste căi de atac nu a fost încununată de succes din cauza caracterului 
multijurisdicțional al tranzacțiilor cu criptomonede. 

În mod similar, petiționarul remarcă faptul că nici Comisia, nici Ombudsmanul European nu s-
au declarat competenți în această chestiune. El îndeamnă Parlamentul European să acționeze 
direct pentru a ajuta victimele infracțiunilor care vizează criptoactive ca parte a strategiei UE 
pentru crearea unei veritabile piețe unice a serviciilor financiare digitale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 iulie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
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227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

La 24 septembrie 2020 Comisia a prezentat o propunere cuprinzătoare privind criptoactivele1. 
Această propunere încearcă să ofere securitate juridică în ceea ce privește criptomonedele, 
niveluri ridicate de protecție a consumatorilor și integritatea pieței criptomonedelor, precum și 
asigurarea stabilității financiare.

Această nouă propunere va fi complementară celei de a cincea Directive privind combaterea 
spălării banilor2, care a fost deja pusă în aplicare, contribuind la soluționarea acestor probleme. 
Crearea de siguranță juridică în domeniul criptoactivelor poate ajuta victimele să recurgă la căi 
de atac prin canalele existente, eliminând incertitudinile care înconjoară uneori criptoactivele. 
În plus, introducerea cerințelor în materie de transparență pentru emitenții de criptoactive va 
contribui la atenuarea riscurilor de fraudă, cerințele operaționale pentru principalii furnizori de 
servicii de criptoactive fiind esențiale pentru a limita numărul actelor de piraterie informatică.

Această propunere reflectă pe deplin noutățile apărute în recomandările internaționale ale 
Grupului de Acțiune Financiară Internațională și pregătește terenul pentru modificări mai 
substanțiale ale cadrului UE de combatere a spălării banilor în 2021. 

Frauda, furtul (pirateria informatică) și extorcarea care implică criptoactive sunt activități 
infracționale și chestiuni de drept penal, care ar trebui urmărite prin intermediul agențiilor 
naționale de aplicare a legii și prin canalele naționale. La nivel național există anumite sisteme 
de compensare, de exemplu, sistemele de compensare pentru investitori și, în unele state 
membre, alte sisteme de compensare vizând serviciile financiare, însă acestea rămân la nivel 
național, chiar dacă tratează parțial aspecte care acoperă mai multe jurisdicții (consumatorii din 
multe state membre sunt adesea compensați direct de banca lor când este vorba despre fraude 
online). 

Exemplele menționate de petiționar (fraudă, piraterie informatică, extorcare) nu sunt specifice 
criptoactivelor și indiferent dacă pierderile suportate implică criptoactive, bani sau alte valori, 
investitorii sau consumatorii trebuie să solicite despăgubiri prin intermediul autorităților 
naționale de aplicare a legii și prin canalele existente. Comisia nu are competența de a crea un 
fond de compensare pentru victimele infracționalității financiare. În plus, cele mai multe 
pierderi suferite - de exemplu, prin oferte inițiale de monedă frauduloase sau deturnări de 
schimburi de criptomonede - au loc în afara UE.

Pe lângă aceasta, Comisia ar dori să informeze Comisia pentru petiții că există norme UE 
privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente săvârșite cu intenție. Directiva din 2004 
privind despăgubirile3 facilitează accesul la despăgubiri pentru victimele infracțiunilor 
săvârșite prin violență și cu intenție care au avut loc în alte state membre, dar și în statul membru 

1 COM(2020)0593.
2 Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 
(UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 
terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (Text cu relevanță pentru SEE), 
JO L 156, 19.6.2018, p. 43-74.
3 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității, 
JO L 261, 6.8.2004, p. 15-18.
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de reședință al acestora4. În funcție de circumstanțele unui caz particular, nu se poate exclude 
faptul că anumite tipuri de infracțiuni care implică criptoactive (de exemplu, extorcarea) pot 
constitui infracțiuni violente și intenționate care ar putea intra sub incidența normelor UE 
privind despăgubirile. Este la latitudinea autorităților naționale competente să decidă în cazuri 
individuale. 

Concluzie

Comisia sugerează ca petiționarii să își continue acțiunile respective prin intermediul agențiilor 
naționale de aplicare a legii și să solicite despăgubiri prin intermediul canalelor existente sau 
persoanelor juridice responsabile pentru pierderi. Normele UE privind despăgubirile pot fi 
aplicate în cazul infracțiunilor săvârșite cu intenție și cu violență.

4 A se vedea hotărârea recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-129/19, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri/BV, în special punctele 55 și 56.


