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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1282/2008 af Istvan Richard Patyi, ungarsk statsborger, om 
omfattende økonomisk svindel i Ungarn

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at mange investorer og opsparere har mistet mange penge efter 
omfattende økonomisk svindel i Ungarn i selskabet Baumag Szövetkezet. Andrageren 
anmoder om en undersøgelse og indførelse af tydelig og ensartet økonomisk lovgivning i EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragendet

I sit brev af 13. maj 2005 henviste andrageren til aktiviteterne i "Baumag" - et kooperativ, 
som har eksisteret i hvert fald siden 1995, og som har forårsaget betydelige tab for ungarske 
investorer – og til det påståede utilstrækkelige tilsyn med Baumag og andre tilsvarende 
kooperativer (så som f.eks. Duna Profit).

Blandt dokumenterne i sagen om kooperativet Baumag er der en rapport fra den 
parlamentariske kommissær for civile rettigheder i Ungarn (den ungarske ombudsmand), som 
undersøgte sagen i 20041. Den ungarske ombudsmand definerede kooperativet Baumags
aktiviteter som "ejendomsinvesteringsfondsforvaltning", som blev udført på ulovligt 

                                               
1 Rapporten blev offentliggjort den 7. maj 2004. Den kan også findes på 
www.obh.hu/allam/eng/2004/rep2004en.htm
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grundlag1. Efter hans mening måtte ejendomsinvesteringsaktiviteter (som dem Baumag 
udførte) ifølge ungarsk lov kun gennemføres af et aktieselskab eller en filial deraf, som 
handler med registrerede aktier, men ikke af et kooperativ. Ombudsmanden kritiserede også 
det ungarske finanstilsyn (HFSA) for den sene indgriben i sagen2.

I sit seneste brev af 18. februar 2008 udvider andrageren omfanget af andragendet og foreslår 
- på baggrund af "en række af skandaler", som involverer store finansielle institutioner i 
Ungarn og i EU - at "udarbejde en fælles og ensartet lovgivning, der skal sikre den 
europæiske finansielle sikkerhed".

Kommissionens bemærkninger

For at vurdere den konkrete sag fremsendt af andrageren (kooperativet Baumags aktiviteter) 
inden for konteksten af EU's rammebestemmelser er det nødvendigt at undersøge det 
eksisterende system for investeringsfonde (især ejendomsinvesteringsfonde) og mere bredt de 
generelle regler for distributionen af finansielle instrumenter, når der er banker og 
investeringsfirmaer involveret.

EU-regler om investeringsfonde

Selv om der findes et EU-direktiv om investeringsfonde, omfatter dette direktiv ikke 
investeringsfonde, der investerer i ejendomme. I stedet samordner direktiv 85/611/EØF3 (det 
såkaldte UCITS-direktiv) love og administrative bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter og finansielle afledte 
instrumenter. Disse EU-harmoniserede investeringsfonde (UCITS-fonde) har ikke lov til at 
investere i fast ejendom.4 Derfor gælder UCITS-direktivets beskyttelsesforanstaltninger for 
investorer og elementer til beskyttelse af markedets integritet ikke for ikkeharmoniserede 
ejendomsinvesteringsfonde, som helt er underlagt national lovgivning. Hver enkelt 
medlemsstat kan frit beslutte, om den ønsker at regulere ejendomsfondene (og i så fald, 
hvilken type af ejendomsfonde) og at indføre beskyttelsesforanstaltninger for investorer, der 
svarer til dem, der er fastlagt i UCITS-direktivet5.

Distribution af finansielle instrumenter gennem formidlere

Distribution af finansielle instrumenter, der involverer kreditinstitutter og 
investeringsselskaber i EU, er omfattet af direktiv 2004/39/EF6 og dets 

                                               
1 Siden 1995 har medlemmer af kooperativet Baumag tegnet aktier og derefter ydet "medlemslån" til Baumag 
mod høje renter. Baumag kunne kun opfylde sine betalingsforpligtelser, så længe der blev investeret flere nye 
penge, end der blev trukket ud af investorer, som forlod kooperativet.
2 Hvad angår aktiviteter udført af andre kooperativer end Baumag, har Kommissionen ingen informationer om, 
hvorvidt disse kooperativer stadig er aktive på markedet.
3 Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om 
visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (EFT L 375 af 31.12.1985) som ændret.
4 Se artikel 19 i direktiv 85/611/EØF.
5 UCITS-direktivet fastsætter f.eks., at investeringsfondene skal overdrage alle sine aktiver til opbevaring hos en 
depositar. Depositaren skal være en instans, der er underlagt offentlig kontrol (i de fleste medlemsstater skal 
depositarer være kreditinstitutter). Depositaren er ansvarlig over for investorerne i tilfælde af tab af aktiver, hvis 
tabet skyldes uberettiget tilsidesættelse af hans eller hendes forpligtelser eller ukorrekt opfyldelse af dem.
6 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1-44.
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gennemførelsesdirektiv 2006/73/EF1, som har været gældende i medlemsstaterne siden den 1. 
november 2007. Direktivet – som ikke er gældende ved direkte salg af produkter fra udstedere 
som kooperativet Baumag - fastsætter et harmoniseret EU-system for kreditinstitutters og 
investeringsselskabers ydelse af investeringsservice (mæglervirksomhed, rådgivning, 
porteføljepleje). For at beskytte investorerne bedre, indeholder det skrappe regler om 
godkendelsesproceduren for selskaber, der yder service, forretningsskik2, "best execution" og 
interessekonflikter. Særligt vedrørende tilsyn, et aspekt, som andrageren nævner, skal hver 
enkelt medlemsstat på nationalt plan udpege den kompetente myndighed, der skal være 
ansvarlig for tilsyn med spørgsmål, der er dækket af MiFID-direktivet. Kompetente 
myndigheder bør udstyres med de fornødne beføjelser til at kunne udøve deres funktioner.

En anden vigtig del af lovgivningen er direktiv 1997/9/EF3, som skal sikre investorer en 
delvis erstatning, i tilfælde af at svig resulterer i tabet af deres investeringer. Direktivet gælder 
for banker og investeringsselskaber, som udøver investeringsservice.

Med henvisning til andragerens brev af 18. februar 2008 bør det bemærkes, at Kommissionen 
allerede i 2007 indledte overvejelser om at udvide EU's regler om investeringsfonde til 
ikkeharmoniserede investeringsforeninger, herunder åbne ejendomsinvesteringsforeninger.
Kommissionen anmodede eksperter om at deltage i en ekspertgruppe om ejendomsfonde4 for 
at rådgive Kommissionen om behovet for EU-foranstaltninger inden for især åbne 
ejendomsinvesteringsforeninger. I sin rapport af 13. marts 20085 anbefaler gruppen at 
harmonisere de åbne ejendomsinvesteringsforeninger og at anvende et tilsvarende sæt regler 
for beskyttelse af investorerne og markedets integritet som for UCITS-fondene. Eksperterne 
konkluderede, at der i øjeblikket kun var behov for at gribe ind over for de åbne 
ejendomsinvesteringsforeninger, dvs. investeringsfonde, der løbende udsteder nye aktier (og 
dermed er åbne for nye investorer) og jævnligt indfrier aktier på investorernes anmodning.
Driften af sådanne fonde bør kræve godkendelse af tilsynsmyndighederne og være underlagt 
løbende kontrol6. Efter offentliggørelse af rapporten lancerede Kommissionen en offentlig 
høring og organiserede en åben høring i Bruxelles den 8. april 2008 for at drøfte ideen om 
harmonisering af de åbne ejendomsinvesteringsforeninger og andre ikkeharmoniserede 
investeringsforeninger. Med input fra ekspertgruppens rapport og den offentlige høring 
begyndte Kommissionen at forberede en konsekvensanalyse om ikkeharmoniserede fonde, 
som vil blive offentliggjort i løbet af de kommende måneder.7

Ud fra et mere generelt synspunkt er Kommissionen, på grund af den forværrede situation på 
de globale finansmarkeder, dybt involveret i de internationale bestræbelser på at stabilisere 
                                               
1 EUT L 241 af 2.9.2006, s. 26–58.
2 Blandt reglerne for god forretningsskik kan følgende nævnes: oplysningsforpligtelser om bl.a. produkter, 
omkostninger, risici; vurdering af produktets tilstrækkelighed i lyset af klientens karakteristika (f.eks. skal 
banker og investeringsselskaber, når der rådgives, vurdere, hvor hensigtsmæssigt produktet er under hensyntagen 
til klientens kendskab, erfaring, investeringsmål og finansielle situation); rapporteringsforpligtelser over for 
klienterne.
3 EFT L 84 af 26.3.1997, s. 22–31.
4 Mere information kan findes på http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
5 Rapporten samt en pressemeddelelse kan rekvireres på 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
6 Eksperterne foreslog, at en depositar skulle sikre, at ejendomsfonden efterlevede love og fondsregler og 
handlede i investorernes bedste interesse.
7 Når den er offentliggjort, vil konsekvensanalysen kunne findes på 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/news/index_en.htm.
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markedet ved at styrke det finansielle system og øge tiltroen til det finansielle marked. I 
forbindelse med de spørgsmål, andrageren nævner, navnlig det om finansielt tilsyn, har 
Kommissionen nedsat en ekspertgruppe til at revidere tilsynsstrukturen inden for EU. Særligt
i forbindelse med det ovennævnte direktiv 1997/9/EF er Kommissionen ved at gennemgå 
direktivet for at vurdere eventuelle behov for at forbedre de eksisterende mekanismer og 
bestemmelser.

Konklusion

Kommissionen deler andragerens ønske om navnlig at få oprettet en passende harmoniseret 
rammebestemmelse inden for den finansielle sektor og at få styrket tilsynets rolle på nationalt 
plan og EU-plan. De eksisterende direktiver om forvaltningen af investeringsfonde (direktiv 
85/611/EØF) og bestemmelser om investeringsservice (direktiv 2004/39/EF) forfølger 
allerede de mål. Som følge af den nuværende finansielle krise stræber Kommissionen efter 
yderligere at forbedre den finansielle regulering og styrke beskyttelsen af investorer.

Angående den konkrete sag, som andrageren har fremsat om kooperativet Baumag, er det 
direkte salg af andele i ejendomsinvesteringsforeningen, som forklaret ovenfor, ikke specifikt 
dækket af direktiverne 85/611/EØF og 2004/39/EF (selv om der er overvejelser i gang om, 
hvorvidt reglerne for EU-investeringsfonde bør udstrækkes til de i øjeblikket 
ikkeharmoniserede investeringsforeninger, herunder de åbne 
ejendomsinvesteringsforeninger). Som følge heraf skal det spørgsmål, som andrageren rejser, 
behandles efter ungarsk lov. I denne forbindelse bemærker Kommissionen, at HFSA 
tilsyneladende forbød yderligere aktiviteter i kooperativet Baumag, inden Ungarn tiltrådte 
Den Europæiske Union den 1. maj 2004."


