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Θέμα: Αναφορά 1282/2008,του Istvan Richard Patyi, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με σημαντική χρηματοοικονομική απάτη στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι πολλοί επενδυτές και αποταμιευτές έχασαν πολλά χρήματα σε 
συνέχεια χρηματοοικονομικής απάτης ευρείας κλίμακας στην Ουγγαρία, η οποία
διαπράχθηκε από την εταιρεία Baumag Szövetkezet. Ο αναφέρων ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας 
και τη θέσπιση σαφούς και ομοιόμορφης χρηματοοικονομικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά

Στην επιστολή του της 13ης Μαΐου 2005, ο αναφέρων εξέθεσε τις δραστηριότητες του
«Baumag» –ενός συνεταιρισμού που λειτουργεί τουλάχιστον από το 1995, ο οποίος 
ευθύνεται για σημαντική απώλεια χρημάτων ούγγρων επενδυτών– και αναφέρθηκε στους 
ισχυρισμούς για ανεπαρκή εποπτική δραστηριότητα αναφορικά με τον Baumag και άλλους 
παρόμοιους συνεταιρισμούς (όπως, για παράδειγμα, τον Duna Profit).
Στα έγγραφα που αφορούν τον συνεταιρισμό Baumag, συγκαταλέγεται η «Έκθεση του 
Κοινοβουλευτικού Επιτρόπου Πολιτικών Δικαιωμάτων στην Ουγγαρία» (του ούγγρου 
Διαμεσολαβητή), ο οποίος εξέτασε την υπόθεση το 20041. Ο ούγγρος Διαμεσολαβητής 
                                               
1 Η συγκεκριμένη έκθεση δημοσιεύτηκε στις 7 Μαΐου 2004. Είναι επίσης διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
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χαρακτήρισε τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού Baumag «διαχείριση επενδυτικών 
κεφαλαίων σε ακίνητα» η οποία διεξάγεται παρανόμως1. Κατά την άποψη του αναφέροντος, 
οι δραστηριότητες επενδύσεων σε ακίνητα (που διεξήγαγε ο συνεταιρισμός Baumag) 
μπορούν, βάσει του ουγγρικού δικαίου, να αναληφθούν μόνο από ανώνυμη εταιρεία ή 
παράρτημά της, που λειτουργεί με ονομαστικές μετοχές, και όχι από συνεταιρισμό. Ο 
ούγγρος Διαμεσολαβητής επέκρινε ακόμη την ουγγρική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας
(ΑΧΕ) για την καθυστερημένη παρέμβασή της στην υπόθεση2.
Στην τελευταία επιστολή του της 18ης Φεβρουαρίου 2008, ο αναφέρων διευρύνει το 
αντικείμενο της αναφοράς του και –λόγω «διαφόρων σκανδάλων» στα οποία εμπλέκονται 
μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ουγγαρία και στην ΕΕ– προτείνει τη «θέσπιση 
κοινού ενιαίου κανονισμού για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής 
ασφάλειας».

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Προκειμένου να αξιολογηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση που περιγράφει ο αναφέρων 
(δραστηριότητες του συνεταιρισμού Baumag) στο πλαίσιο του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ, 
είναι απαραίτητο να εξεταστεί το υφιστάμενο καθεστώς που αφορά τα επενδυτικά κεφάλαια 
(ιδιαίτερα τα επενδυτικά κεφάλαια σε ακίνητα) και, ευρύτερα, οι γενικοί κανόνες που διέπουν 
τη διανομή χρηματοπιστωτικών μέσων όταν εμπλέκονται τράπεζες και επιχειρήσεις 
επενδύσεων.
Κανόνες της ΕΕ για τα επενδυτικά κεφάλαια
Παρόλο που υπάρχει κοινοτική οδηγία για τα επενδυτικά κεφάλαια, η εν λόγω οδηγία δεν 
ισχύει για επενδυτικά κεφάλαια σε ακίνητα. Αντί αυτού, η οδηγία 85/611/ΕΟΚ3 (η 
αποκαλούμενη «οδηγία ΟΣΕΚΑ») συντονίζει τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, 
μέσα χρηματαγοράς και χρηματοπιστωτικά παράγωγα μέσα. Αυτοί οι εναρμονισμένοι σε 
κοινοτικό επίπεδο οργανισμοί επενδυτικών κεφαλαίων (κεφάλαια ΟΣΕΚΑ) δεν επιτρέπεται 
να επενδύουν σε ακίνητη περιουσία.4 Κατά συνέπεια, οι διασφαλίσεις για την προστασία των 
επενδυτών και τα στοιχεία ακεραιότητας της αγοράς της οδηγίας ΟΣΕΚΑ δεν εφαρμόζονται 
σε μη εναρμονισμένα επενδυτικά κεφάλαια σε ακίνητα, τα οποία υπόκεινται εξ ολοκλήρου 
στην εθνική νομοθεσία. Κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να αποφασίσει εάν επιθυμεί τη 
ρύθμιση των επενδυτικών κεφαλαίων σε ακίνητα (και εάν ναι, ποια είδη επενδυτικών 
κεφαλαίων σε ακίνητα) και να προβλέπει διασφαλίσεις για την προστασία των επενδυτών 

                                                                                                                                                  
www.obh.hu/allam/eng/2004/rep2004en.htm.
1 Από το 1995 τα μέλη του συνεταιρισμού Baumag ενεγράφησαν στο μετοχικό κεφάλαιο και στη συνέχεια 
παρέτειναν τα «δάνεια μελών» στον συνεταιρισμό Baumag έναντι τόκων υψηλών ποσοστών. Ο Baumag ήταν σε 
θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή των χρημάτων μόνο εάν υπήρχαν νέα ποσά που 
επενδύονταν και ήταν περισσότερα από τα χρήματα που αντλούσαν οι επενδυτές που αποχωρούσαν από τον 
συνεταιρισμό.
2 Σχετικά με τις δραστηριότητες άλλων συνεταιρισμών εκτός του Baumag, η Επιτροπή δεν διαθέτει 
πληροφορίες για το εάν οι εν λόγω συνεταιρισμοί συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην αγορά.
3 Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 για τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες (ΕΕ L 375 της 31.12.1985), όπως τροποποιήθηκε.
4 Βλ. άρθρο 19 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ.
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αντίστοιχες με αυτές που ορίζονται στην οδηγία ΟΣΕΚΑ1.
Διανομή χρηματοπιστωτικών μέσων από ενδιάμεσους οργανισμούς
Η διανομή χρηματοπιστωτικών μέσων η οποία περιλαμβάνει πιστωτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις επενδύσεων στην ΕΕ καλύπτεται από την οδηγία 2004/39/EK2 και την οδηγία
2006/73/ΕΚ3 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ· η οδηγία ισχύει στα κράτη μέλη από 
την 1η Νοεμβρίου 2007. Η οδηγία –η οποία δεν ισχύει στην περίπτωση απευθείας πώλησης 
προϊόντων από εκδότες όπως ο συνεταιρισμός Baumag– θεσπίζει ένα εναρμονισμένο 
κοινοτικό καθεστώς για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις επενδύσεων (μεσιτεία, παροχή συμβουλών, διαχείριση χαρτοφυλακίου). 
Προκειμένου για την καλύτερη προστασία των επενδυτών, περιέχει αυστηρούς κανόνες 
σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης εταιρειών παροχής υπηρεσιών, την επαγγελματική 
δεοντολογία4, τη βέλτιστη εκτέλεση, τις συγκρούσεις συμφερόντων. Σχετικά συγκεκριμένα 
με την εποπτεία, μια πτυχή του θέματος για την οποία γίνεται λόγος από τον αναφέροντα, 
κάθε κράτος μέλος οφείλει να ορίζει σε εθνικό επίπεδο την αρχή που είναι αρμόδια για την 
εποπτεία των ζητημάτων που καλύπτονται από την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων (MiFID)· οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες εξουσίες για την 
άσκηση των καθηκόντων τους.
Άλλο σημαντικό νομοθετικό κείμενο είναι η οδηγία 1997/9/ΕΚ5, η οποία έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει τη μερική αποζημίωση των επενδυτών στην περίπτωση ορισμένων ειδών απάτης 
που οδηγούν σε απώλεια των επενδύσεών τους. Η οδηγία ισχύει για τράπεζες και 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
Σχετικά με την επιστολή του αναφέροντος με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2008, πρέπει να 
σημειωθεί ότι το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη αρχίσει να εξετάζει την επέκταση των 
κοινοτικών κανόνων για τα επενδυτικά κεφάλαια στα μη εναρμονισμένα επενδυτικά 
κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτού τύπου επενδυτικών κεφαλαίων σε ακίνητα. Η 
Επιτροπή κάλεσε εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα 
επενδυτικά κεφάλαια σε ακίνητα6 προκειμένου να παρέχουν συμβουλές στην Επιτροπή 
σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο ιδίως στον τομέα των ανοικτού 
τύπου επενδυτικών κεφαλαίων σε ακίνητα. Στην έκθεσή της, στις 13 Μαρτίου 20087, η ομάδα 

                                               
1 Για παράδειγμα, η οδηγία ΟΣΕΚΑ προβλέπει ότι ο επενδυτικός οργανισμός πρέπει να αναθέτει σε 
θεματοφύλακα όλα τα στοιχεία ενεργητικού του. Ο θεματοφύλακας πρέπει να είναι ίδρυμα υποκείμενο σε 
δημόσιο έλεγχο (στα περισσότερα κράτη μέλη οι θεματοφύλακες πρέπει να είναι πιστωτικά ιδρύματα). Ο 
θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι των επενδυτών για κάθε απώλεια στοιχείων ενεργητικού, εάν η απώλεια 
οφείλεται σε αδικαιολόγητη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση των υποχρεώσεών του.
2 ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1–44.
3 ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 26–58.
4 Μεταξύ των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής: απαιτήσεις περί 
πληροφοριών σχετικά με, μεταξύ άλλων, προϊόντα, κόστος, κίνδυνο· η αξιολόγηση της επάρκειας του προϊόντος 
υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πελάτη (για παράδειγμα, όταν παρέχονται συμβουλές, οι 
τράπεζες και οι επιχειρήσεις επενδύσεων οφείλουν να αξιολογούν την καταλληλότητα του προϊόντος 
λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις του πελάτη, την πείρα του, τους επενδυτικούς του στόχους, την οικονομική του 
κατάσταση)· απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών στους πελάτες.
5 ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22–31.
6 Περισσότερες πληροφορίες διατίθεται στον ιστότοπο: 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
7 Η έκθεση και το δελτίο Τύπου διατίθενται στον ιστότοπο: 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
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συνιστά την εναρμόνιση των ανοικτού τύπου επενδυτικών κεφαλαίων σε ακίνητα και την 
εφαρμογή ενός συγκρίσιμου συνόλου κανόνων για την προστασία του επενδυτή και την 
ακεραιότητα της αγοράς, όπως για τα κεφάλαια ΟΣΕΚΑ. Οι εμπειρογνώμονες κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι επί του παρόντος είναι απαραίτητο να αναληφθεί δράση μόνο για τα 
ανοικτού τύπου κεφάλαια, δηλαδή για τους οργανισμούς επενδυτικών κεφαλαίων που 
εκδίδουν συνεχώς νέες μετοχές (και κατά συνέπεια είναι ανοικτοί σε νέους επενδυτές) και 
εξαγοράζουν τακτικά τις μετοχές κατόπιν αιτήματος των επενδυτών. Η λειτουργία αυτών των 
οργανισμών πρέπει να υπόκειται σε αδειοδότηση από τη ρυθμιστική χρηματοοικονομική 
αρχή και σε συνεχή εποπτεία1. Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, η Επιτροπή ξεκίνησε 
δημόσια διαβούλευση και διοργάνωσε ανοικτή ακρόαση στις Βρυξέλλες στις 8 Απριλίου 
2008 σχετικά με την ιδέα της εναρμόνισης των ανοικτού τύπου επενδυτικών κεφαλαίων σε 
ακίνητα και άλλων μη εναρμονισμένων επενδυτικών κεφαλαίων. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που ελήφθησαν από την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων και τη δημόσια 
διαβούλευση, η Επιτροπή ξεκίνησε τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης αντικτύπου σχετικά με 
τα μη εναρμονισμένα κεφάλαια, η οποία θα δημοσιευτεί τους επόμενους μήνες2.
Γενικότερα, στο πλαίσιο της επιδεινούμενης κατάστασης στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές 
αγορές, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες για τη σταθεροποίηση των 
αγορών, ενισχύοντας τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τονώνοντας 
την εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Υπό το πρίσμα των θεμάτων που 
επισημαίνει ο αναφέρων, ο οποίος αναφέρεται συγκεκριμένα στη χρηματοπιστωτική 
εποπτεία, η Επιτροπή συγκρότησε μια ομάδα υψηλού επιπέδου με σκοπό να αναθεωρηθεί η 
διάρθρωση της εποπτείας στην ΕΕ. Όσον αφορά συγκεκριμένα την προαναφερθείσα οδηγία 
1997/9/ΕΚ, η Επιτροπή αναθεωρεί την οδηγία προκειμένου να αξιολογηθούν τυχόν ανάγκες 
βελτίωσης των υφιστάμενων μηχανισμών και διατάξεων.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή συμμερίζεται τους στόχους που εξέφρασε ο αναφέρων, ιδίως όσον αφορά τη 
θέσπιση ενός κατάλληλα εναρμονισμένου ρυθμιστικού πλαισίου στον χρηματοπιστωτικό 
κλάδο και την ενίσχυση του ρόλου της εποπτείας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Οι 
υφιστάμενες οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία
85/611/ΕΟΚ) και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (οδηγία 2004/39/ΕΚ) ήδη επιδιώκουν 
την επίτευξη των στόχων αυτών. Δεδομένης της παρούσας οικονομικής κρίσης, η Επιτροπή 
έχει ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού κλάδου και την 
ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών.
Όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση που περιέγραψε ο αναφέρων σχετικά με τις 
δραστηριότητες του συνεταιρισμού Baumag, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, η απευθείας πώληση 
μεριδίων σε επενδυτικά κεφάλαια επί ακινήτων δεν καλύπτεται συγκεκριμένα από τις οδηγίες
85/611/ΕΟΚ και 2004/39/ΕΚ (παρότι εκφράζονται σκέψεις για το εάν οι κοινοτικοί κανόνες 
για τα επενδυτικά κεφάλαια πρέπει να επεκταθούν σε μη εναρμονισμένα επί του παρόντος 
επενδυτικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτού τύπου κεφαλαίων επί ακινήτων). 

                                               
1 Οι εμπειρογνώμονες πρότειναν ένας θεματοφύλακας να διασφαλίζει ότι τα επενδυτικά κεφάλαια σε ακίνητα 
συμμορφώνονται πλήρως προς τους νόμους και τους κανόνες περί κεφαλαίων και ότι εξυπηρετούν το βέλτιστο 
συμφέρον των επενδυτών.
2 Μετά τη δημοσίευσή της, η συγκεκριμένη έκθεση αξιολόγησης αντικτύπου θα διατίθεται στον ιστότοπο: 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/news/index_en.htm.
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Συνεπώς, το θέμα που εγείρει ο αναφέρων πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα του ουγγρικού 
δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή σημειώνει ότι η ΑΧΕ  προφανώς απαγόρευσε τυχόν 
περαιτέρω δραστηριότητες του συνεταιρισμού Baumag προτού προσχωρήσει η Ουγγαρία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004.


