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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция1282/2008, внесена от Istvan Richard Patyi, с унгарско 
гражданство, относно мащабна финансова измама в Унгария

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че много инвеститори и вложители са изгубили 
големи суми вследствие на мащабна финансова измама в Унгария, извършена от 
компанията „Baumag Szövetkezet“. Вносителят на петицията отправя искане да се 
извърши разследване и да се въведе ясно и единно финансово законодателство в 
Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията

В свое писмо от 13 май 2005 г., вносителят на петицията посочва дейностите на 
„Baumag” — кооперация, развиваща дейност поне от 1995 г., която е причинила
съществени загуби за унгарски инвеститори — и предполагаема недостатъчна надзорна 
дейност по отношение на „Baumag“ и други подобни кооперации (като напр. „Duna 
Profit“).

Сред документите относно случая на кооперация „Baumag“ съществува „Доклад от 
члена на парламентарната комисия по граждански права на Унгария” (унгарския 
омбудсман), който е проучил случая през 2004 г.1. Унгарският омбудсман квалифицира 
                                               
1 Този доклад е публикуван на 7 май 2004 г. Може да бъде намерен и на адрес: 
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дейностите на кооперация „Baumag“ като „управление на инвестиционен фонд за 
недвижими имоти“, извършвано по незаконен начин1. Според него дейностите по 
инвестиране в недвижими имоти (които е предприела кооперацията „Baumag“) могат, 
съгласно унгарското право, да бъдат осъществявани само от акционерно дружество или
клон на такова, което извършва дейност с поименни акции, но не и от кооперация. 
Освен това омбудсманът критикува Унгарския орган за финансов контрол (HFSA) за 
закъснялата намеса по случая2.
В своето последно писмо от 18 февруари 2008 г. вносителят на петицията разширява 
обхвата на петицията си и — въз основа на „редица скандали”, включващи големи 
финансови институции в Унгария и в рамките на ЕС — предлага „изготвянето на 
съвместен единен регламент, имащ за цел обезпечаване на европейската финансова 
сигурност“.

Констатации на Комисията

За да се извърши преценка на конкретния случай, представен от вносителя на 
петицията (дейностите на кооперация „Baumag“) в контекста на нормативната рамка на 
ЕС, е необходимо да се проучи съществуващия режим на инвестиционните фондове (в 
частност инвестиционните фондове за управление на недвижими имоти) и, в по-широк 
аспект, общите правила, уреждащи разпределението на финансови инструменти, когато 
участват банки и инвестиционни дружества.
Правила на ЕС за инвестиционните фондове
Въпреки че съществува директива на ЕС относно инвестиционните фондове, тази 
директива не се прилага спрямо инвестиционни фондове, които инвестират в 
недвижими имоти. Вместо това, Директива 85/611/ЕИО3 (т.нар. Директива ПКИПЦК) 
координира законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно
предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, инструменти 
на паричния пазар и финансови деривативни инструменти. Тези хармонизирани 
инвестиционни фондове на ЕС (ПКИПЦК фондове) нямат право да инвестират в 
недвижими имоти.4 Като последствие от това, защитните мерки за инвеститорите и 
елементите на пазарна цялост на Директива ПКИПЦК не се прилагат спрямо 
нехармонизирани инвестиционни фондове за управление на недвижими имоти, които 
се уреждат изцяло от националното законодателство. Всяка държава-членка може 
свободно да реши дали желае да уреди фондовете за управление на недвижими имоти
                                                                                                                                                  
www.obh.hu/allam/eng/2004/rep2004en.htm .
1 След 1995 г. членовете на кооперация „Baumag“ записват акции и след това отпускат 
„членски заеми“ на кооперация „Baumag“ в замяна на високи лихви. „Baumag“ е била в 
състояние да изпълнява своите задължения за плащания само докато са били налице 
инвестирани средства, които надхвърлят теглените от инвеститорите, напускащи 
кооперацията.
2 Относно дейностите на кооперации, различни от „Baumag“, Комисията не разполага с 
никаква информация дали тези кооперации все още извършват дейност на пазара.
3 Директива на Съвета 85/611/ЕИО от 20 декември 1985 година относно координирането на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа (ОВ L 375, 31.12.1985 г.), във вида, в който е изменена.
4 Вж. член 19 от Директива 85/611/ЕИО.
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(и ако е така, кои видове фондове за управление на недвижими имоти) и да въведе 
защитни мерки за инвеститорите, съпоставими с тези, предвидени в Директива 
ПКИПЦК1.
Разпространение на финансовите инструменти от посредници
Разпространението на финансови инструменти, което включва кредитни институции и 
инвестиционни дружества в ЕС, се урежда от Директива 2004/39/ЕО2 и директивата за
прилагането й 2006/73/ЕО3; тя е приложима в държавите-членки от 1 ноември 2007 г. 
Директивата — която не се прилага в случай на директна продажба на продукти от 
емитенти като кооперация „Baumag“ — установява хармонизиран режим в ЕС за 
предоставянето на инвестиционни услуги от кредитни институции и инвестиционни 
дружества (посредничество, консултация, управление на портфейл). За по-добра 
защита на инвеститорите, тя съдържа строги правила за процеса на издаване на 
разрешителни на дружества, предоставящи услугите, извършване на търговска 
дейност4, най-добро изпълнение, конфликти на интереси. Що се отнася специално до
контрола, един от споменатите от вносителя на петицията аспекти, всяка държава-
членка трябва да определи на национално равнище компетентния орган, отговарящ за 
осъществяване на контрол по въпросите, обхванати от Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти (MiFID); компетентните органи следва да получат 
необходимите правомощия за упражняването на техните функции.
Друг важен законодателен акт е Директива 1997/9/EО5, целяща да осигури на 
инвеститорите частично обезщетение в случай на някои измами, причиняващи загуба 
на техните инвестиции. Директивата се прилага към банки и инвестиционни дружества, 
предоставящи инвестиционни услуги.
По отношение на писмото на вносителя на петицията от 18 февруари 2008 г., следва да 
бъде отбелязано, че Европейската комисия през 2007 г. вече е започнала разглеждане на 
разширяването на правилата на ЕС за инвестиционни фондове върху нехармонизирани 
инвестиционни фондове, включително фондове за управление на недвижими имоти с 
променлив капитал. Комисията е поканила експерти за участие в Експертна група за 

                                               
1 Така например, Директива ПКИПЦК предвижда, че инвестиционният фонд трябва да 
повери всичките си активи на депозитар на отговорно пазене. Депозитарят трябва да 
бъде институция, която е обект на публичен контрол (в повечето държави-членки 
депозитарите трябва да са кредитни институции). Депозитарят носи отговорност към 
инвеститорите в случай на загуба на активи, ако загубата е настъпила в резултат от 
негово необосновано неизпълнение на задълженията му или ненадлежно изпълнение на 
същите.
2 ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр.1–44.
3 ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр.26–58.
4 Сред правилата за осъществяване на дейност могат да бъдат споменати: 
информационни изисквания, касаещи, наред с другото, продукти, цени, риск; оценката 
на адекватността на продукта в светлината на характеристиките на клиента (например, 
когато се предоставя консултация, банките и инвестиционните дружества трябва да 
преценят годността на продукта, като вземат предвид знанията, опита, 
инвестиционните цели, финансовото положение на клиента); изисквания за отчитане 
пред клиентите.
5 OВ L 84, 26.3.1997 г., стр.22–31.
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фондовете за управление на недвижими имоти1, за да консултира Комисията относно 
необходимостта от мерки от страна на ЕС в областта най-вече на фондовете за 
управление на недвижими имоти с променлив капитал. В своя доклад от 13 март 
2008 г.2 групата препоръчва хармонизиране на фондовете за управление на недвижими 
имоти с променлив капитал и прилагане на съпоставим набор от правила за защита на 
инвеститорите и пазарната цялост, както за ПКИПЦК фондове. Експертите стигат до 
заключението, че към съответния момент е необходимо да се предприеме действие 
единствено за фондове с променлив капитал, т. е. инвестиционни фондове, които 
постоянно издават нови акции (и по този начин са отворени за нови инвеститори) и 
редовно изкупуват обратно акциите по искане на инвеститорите. Работата на тези 
фондове следва да се осъществява след издаване на разрешение от финансовия 
регулаторен орган и следва да подлежи на текущ контрол3. След публикуването на 
доклада, Комисията стартира обществена консултация и организира открито 
изслушване в Брюксел на 8 април 2008 г. за да се консултира по идеята за 
хармонизиране на фондовете за управление на недвижими имоти с променлив капитал 
и други нехармонизирани инвестиционни фондове. С данните от доклада на 
експертната група и обществената консултация, Комисията започна да подготвя доклад 
за оценка на въздействието за нехармонизираните фондове, който ще бъде публикуван 
в рамките на следващите няколко месеца4.
От една по-обща гледна точка, в контекста на влошената ситуация на световните 
финансови пазари, Комисията е ангажирана в голяма степен с международните усилия 
за стабилизиране на пазарите, засилване на стабилността на финансовата система и 
усилване на доверието във финансовите пазари. В перспективата на въпросите, 
споменати от вносителя на петицията, който се позовава, в частност, на финансовия 
контрол, Комисията е създала Група на високо равнище за преглед на структурата за 
контрол в рамките на ЕС. По отношение специално на гореспоменатата Директива 
1997/9/EО, Комисията я преразглежда, за да прецени всички нужди от подобряване на 
съществуващите механизми и разпоредби.

Заключение

Комисията споделя целите, изразени от вносителя на петицията, особено за създаване 
на подходящо хармонизирана нормативна уредба във финансовия сектор и за засилване 
ролята на контрола на национално равнище и на равнище ЕС. Съществуващите 
директиви относно управлението на инвестиционни фондове (Директива 85/611/ЕИО) и 
предоставянето на инвестиционни услуги (Директива 2004/39/ЕО) вече преследват тези 
цели. След възникването на настоящата финансова криза, Комисията цели по-

                                               
1 Повече информация може да бъде получена на адрес:
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm .
2 Докладът, както и съобщение за пресата, могат да бъдат получени на адрес:
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm .
3 Експертите предложиха депозитарят да гарантира, че фондът за управление на 
недвижими имоти отговаря на законите и че правилата и актовете на фонда са в най-
добър интерес на инвеститорите.
4 След като бъде публикуван, този доклад за оценка на въздействието може да бъде 
прочетен на адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/news/index_en.htm .
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нататъшно подобряване на финансовата уредба и засилване на защитата на 
инвеститорите.

По отношение на конкретния случай, внесен от вносителя на петицията във връзка с 
дейностите на кооперация „Baumag“, както е обяснено по-горе, директната продажба на 
елементи в инвестиционни фондове за управление на недвижими имоти не е специално 
обхваната от Директиви 85/611/ЕИО и 2004/39/ЕО (въпреки, че вече се разглежда 
възможността правилата на ЕС за инвестиционните фондове да бъдат разширени върху
нехармонизирани към момента инвестиционни фондове, включително фондове за 
управление на недвижими имоти с променлив капитал). Следователно въпросът, 
повдигнат от вносителя на петицията, следва да бъде разгледан съгласно унгарското 
право. В този контекст Комисията отбелязва, че Унгарският орган за финансов контрол 
(HFSA) очевидно е забранил всякакви последващи дейности на кооперация „Baumag“
преди Унгария да се присъедини към Европейския съюз на 1 май 2004 г.


