
CM\777676FI.doc PE423.702

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

20.3.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1282/2008, Istvan Richard Patyi, Unkarin kansalainen, 
huomattavasta Unkarissa tapahtuneesta talouspetoksesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että useat sijoittajat ja säästäjät ovat menettäneet Unkarissa 
huomattavan määrän rahaa Baumag Szövetkezet -yrityksen laajamittaisen rahoituspetoksen 
takia. Vetoomuksen esittäjä pyytää, että asiasta tehtäisiin tutkimus ja että Euroopan unionissa 
annettaisiin selkeää ja yhdenmukaista rahoituslainsäädäntöä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä viittaa 13. toukokuuta 2005 päivätyssä kirjeessään
Baumag-osuuskuntaan, joka on harjoittanut toimintaansa vähintään vuodesta 1995 saakka ja 
aiheuttanut mittavia tappioita unkarilaisille sijoittajille. Hän väittää Baumagin ja muiden 
vastaavien osuustoiminnallisten yritysten (esim. Duna Profit) valvonnan olevan riittämätöntä. 

Baumag-osuuskunnan tapausta koskeviin asiakirjoihin sisältyy selvitys, jonka 
kansalaisoikeuksista vastaava Unkarin parlamentaarinen valtuutettu (Unkarin oikeusasiamies) 
laati tutkittuaan asiaa vuonna 20041. Unkarin oikeusasiamies katsoi, että Baumag-
osuuskunnan toiminta oli laitonta kiinteistösijoitusrahaston hallinnointia2. Oikeusasiamies 

                                               
1 Selvitys julkaistiin 7. toukokuuta 2004. Se on saatavilla osoitteessa 
www.obh.hu/allam/eng/2004/rep2004en.htm.
2 Vuodesta 1995 alkaen Baumag-osuuskunnan jäsenet merkitsivät osakkeita ja antoivat sitten osuuskunnalle 
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katsoi, että Unkarin lain nojalla kiinteistösijoitustoimintaa (jota Baumag-osuuskunta harjoitti) 
saavat harjoittaa vain osakeyhtiöt ja niiden sivuliikkeet, jotka käyttävät toiminnassaan 
rekisteröityjä osakkeita, eivät osuuskunnat. Oikeusasiamies arvosteli lisäksi Unkarin 
rahoitusvalvontaviranomaisen myöhäistä toimintaa asiassa1. 
Viimeisimmässä, 18. helmikuuta 2008 päivätyssä kirjeessään vetoomuksen esittäjä laajentaa 
vetoomuksensa aihealaa ja ehdottaa, että niiden lukuisten skandaaleiden vuoksi, joihin suuret 
rahoituslaitokset ovat Unkarissa ja EU:ssa olleet osallisina, laaditaan yhteiset yhtenäiset 
säännöt Euroopan taloudellisen turvan takaamiseksi.

Komission huomautukset

Vetoomuksessa käsitellyn konkreettisen tapauksen (eli Baumag-osuuskunnan harjoittamien 
toimien) arvioimiseksi EU:n sääntelykehyksen puitteissa on tarkasteltava sijoitusrahastoihin 
ja etenkin kiinteistösijoitusrahastoihin nykyisin sovellettavaa järjestelmää sekä laajemmin 
rahoitusvälineiden jakelua ohjaavia yleisiä sääntöjä pankkien ja sijoitusyhtiöiden osallistuessa 
toimintaan. 
Sijoitusrahastoja koskevat EU:n säännöt
EU on julkaissut sijoitusrahastoja koskevan direktiivin, mutta sitä ei sovelleta 
kiinteistösijoitusrahastoihin. Direktiivissä 85/611/ETY2 (yhteissijoitusyritysdirektiivi) 
sovitetaan yhteen arvopapereihin, rahamarkkinavälineisiin ja johdannaisinstrumentteihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevat lait, asetukset ja 
hallinnolliset määräykset. Tällaiset kaikkialla EU:ssa yhdenmukaistetut sijoitusrahastot 
(yhteissijoitusyritykset) eivät saa investoida kiinteistöihin.3 Yhteissijoitusyritysdirektiiviin 
sisältyviä sijoittajansuojavaatimuksia ja markkinoiden eheyttä koskevia säännöksiä ei näin 
ollen sovelleta kiinteistösijoitusyrityksiin, joita ei ole yhdenmukaistettu ja joihin sovelletaan 
yksinomaan kansallista lainsäädäntöä. Kukin jäsenvaltio voi vapaasti päättää 
kiinteistörahastojen mahdollisesta sääntelystä ja säännellyistä rahastotyypeistä sekä 
yhteissijoitusyritysdirektiivissä määriteltyjä suojakeinoja vastaavien 
sijoittajansuojavaatimusten soveltamisesta4.

Välittäjien käyttö rahoitusvälineiden jakelussa
Luottolaitosten ja sijoitusyhtiöiden harjoittama rahoitusvälineiden jakelu EU:ssa kuuluu 
direktiivin 2004/39/EY5 ja sen täytäntöönpanodirektiivin 2006/73/EY1 soveltamisalaan. 

                                                                                                                                                  
pitkäaikaista jäsenlainaa, josta he keräsivät suuria korkotuottoja. Baumag kykeni täyttämään maksuvelvoitteet 
vain niin kauan, kuin osuuskuntaan investoidut uudet varat ylittivät osuuskunnasta vetäytyvien sijoittajien 
takaisin vetämät summat.
1 Komissio ei ole tietoinen siitä, ovatko muut osuustoimintayritykset kuin Baumag jatkaneet toimintaa 
markkinoilla.
2 Neuvoston direktiivi 85/611/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 375, 31.12.1985) sellaisena kuin se on muutettuna.
3 Ks. direktiivin 85/611/ETY 19 artikla.
4 Yhteissijoitusyritysdirektiivissä säädetään esimerkiksi, että sijoitusrahaston kaikki varat on annettava 
omaisuudenhoitajan säilytettäväksi. Omaisuudenhoitajan on oltava julkisen tarkastuksen alainen laitos 
(valtaosassa jäsenvaltioista omaisuudenhoitajan on oltava luottolaitos). Omaisuudenhoitaja on vastuussa 
sijoittajia kohtaan tappioista, joita näille aiheutuu omaisuudenhoitajan velvoitteiden täyttämisen 
laiminlyömisestä tai sen tehtävien puutteellisesta suorittamisesta.
5 EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1–44.
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Jäsenvaltioiden on sovellettava niiden säännöksiä 1. marraskuuta 2007 lähtien. Kyseisellä 
direktiivillä – jota ei sovelleta tuotteiden suoraan myyntiin liikkeellelaskijan kuten Baumag-
osuuskunnan toimesta – perustetaan EU:hun yhdenmukaistettu järjestelmä luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten harjoittamaa sijoituspalvelujen tarjoamista varten (kaupanvälitys, 
sijoitusneuvonta, salkunhoito). Paremman suojan tarjoamiseksi sijoittajille se sisältää tiukkoja 
sääntöjä, jotka koskevat muun muassa palveluntarjoajien toimiluvan myöntämismenettelyä, 
menettelytapoja2, parasta toteutusta ja eturistiriitoja. Vetoomuksen esittäjä mainitsee 
erityisesti valvonnan, jonka osalta sanottakoon, että kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallisella tasolla toimivaltaiset viranomaiset vastaamaan rahoitusvälineiden markkinoista 
annetussa direktiivissä käsiteltyjen kysymysten valvonnasta. Toimivaltaisille viranomaisille 
on myönnettävät tarvittavat valtuudet tehtäviensä suorittamista varten. 

Toinen tärkeä säädös on direktiivi 97/9/EY3, jolla pyritään takaamaan sijoittajille osittainen 
hyvitys näiden menettäessä sijoituksensa tiettyjen petosten johdosta. Direktiiviä sovelletaan 
sijoituspalveluja tarjoaviin pankkeihin ja sijoitusyhtiöihin. 
Vetoomuksen esittäjän 18. helmikuuta 2008 lähettämään kirjeeseen viitaten on 
huomautettava, että Euroopan komissiossa alettiin jo vuonna 2007 pohtia sijoitusrahastoja 
koskevien EU:n sääntöjen ulottamista koskemaan sijoitusrahastoja, joita ei ole 
yhdenmukaistettu, avoimet kiinteistörahastot mukaan lukien. Komissio pyysi asiantuntijoita 
perustamaan kiinteistörahastoja käsittelevän asiantuntijaryhmän4 neuvomaan komissiota 
tarpeista toteuttaa eurooppalaisia toimenpiteitä etenkin avointen kiinteistörahastojen alalla. 
Ryhmän 13. maaliskuuta 2008 julkaisemassa selvityksessä5 suositetaan avointen 
kiinteistörahastojen yhdenmukaistamista sekä vastaavien sijoittajansuojaa ja markkinoiden 
eheyttä koskevien säännösten soveltamista kuin yhteissijoitusyrityksiin. Asiantuntijat tulivat 
siihen johtopäätökseen, että nykyisellään toimenpiteet ovat tarpeet vain avointen rahastojen 
suhteen. Tällaiset rahastot laskevat jatkuvasti liikkeelle uusia osakkeita (ne ovat siis avoimia 
uusille sijoittajille), jotka ne lunastavat säännöllisin väliajoin sijoittajien pyynnöstä. Avointen 
rahastojen toiminnan tulisi edellyttää rahoitusalan sääntelyviranomaisen lupaa ja jatkuvaa 
valvontaa6. Selvityksen johdosta komissio päätti aloittaa julkisen keskustelun asiasta, jota 
varten se järjesti 8. huhtikuuta 2008 Brysselissä avoimen kuulemistilaisuuden, jossa 
keskusteltiin avointen kiinteistörahastojen ja muiden vastaavien sijoitusrahastojen 
yhdenmukaistamisesta. Asiantuntijaryhmän selvityksen ja julkisen kuulemisen tulosten 
pohjalta komissio alkoi valmistella yhdenmukaistamattomia rahastoja koskevaa 
vaikutustenarviointiraporttia, joka julkaistaan seuraavien parin kuukauden sisällä.7

Yleisemmällä tasolla, maailmanlaajuisten rahoitusmarkkinoiden heikkoa tilannetta ajatellen 
                                                                                                                                                  
1 EUVL L 241, 2.9.2006, s. 26–58.
2 Menettelytapasäännöksistä voidaan mainita esimerkiksi: vaatimus toimittaa tietoja muun muassa tuotteista, 
kuluista ja riskeistä; tuotteen soveltuvuuden arviointi suhteessa asiakkaan ominaisuuksiin (esimerkiksi 
tarjotessaan sijoitusneuvontaa pankkien ja sijoituspalveluyritysten on arvioitava tuotteen soveltuvuutta suhteessa 
asiakkaan tietämykseen, kokemukseen, sijoitustavoitteisiin ja taloudelliseen tilanteeseen); asiakkaille 
raportointia koskevat vaatimukset.
3 EYVL L 84, 26.3.1997, s. 22–31.
4 Lisätietoja: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
5 Selvitys sekä asiaa koskeva lehdistötiedote ovat saatavilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
6 Asiantuntijat esittivät, että omaisuudenhoitajan olisi varmistettava, että kiinteistörahasto noudattaa lakia sekä 
rahaston sääntöjä ja toimii sijoittajien etujen mukaisesti.
7 Vaikutustenarviointiraportti asetetaan julkaisemisen jälkeen saataville osoitteeseen 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/news/index_en.htm.
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komissio osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin ponnisteluihin markkinoiden vakauttamiseksi 
sekä rahoitusjärjestelmän vakauden lisäämiseen ja rahoitusmarkkinoita kohtaan tunnetun 
luottamuksen lujittamiseen. Vetoomuksen esittäjän mainitsemien kysymysten ja etenkin 
rahoitusvalvonnan osalta huomautettakoon, että komissio on asettanut korkean tason 
työryhmän tarkistamaan EU:n sisäisiä valvontarakenteita. Komissio tarkastelee uudelleen 
myös edellä mainittua direktiiviä 97/9/EY arvioidakseen tarvetta parantaa nykyisiä 
mekanismeja ja säännöksiä. 

Päätelmä

Komissio yhtyy vetoomuksen esittäjän ilmaisemiin tavoitteisiin, jotka koskevat etenkin 
asianmukaisesti yhdenmukaistetun rahoitusalan sääntelykehyksen perustamista ja valvonnan 
lujittamista jäsenvaltioissa sekä EU:ssa. Näihin tavoitteisiin pyrkivät voimassa olevat 
sijoitusrahastojen hoitoa (85/611/ETY) ja sijoituspalvelujen tarjoamista (2004/39/EY) 
koskevat direktiivit. Nykyisen rahoituskriisin jälkimainingeissa komissio pyrkii parantamaan 
edelleen rahoitusalan sääntelyä sekä vahvistamaan sijoittajien suojaa.
Mitä tulee vetoomuksen esittäjän mainitsemaan konkreettiseen tapaukseen, joka koskee 
Baumag-osuuskunnan toimia, kuten edellä on selvitetty, kiinteistösijoitusrahastojen osuuksien 
suora myynti ei kuulu suoranaisesti direktiivien 85/611/ETY ja 2004/39/EY soveltamisalaan 
(vaikkakin parhaillaan harkitaan, pitäisikö sijoitusrahastoja koskevat EU:n säännöt ulottaa 
koskemaan sijoitusrahastoja, joita ei ole vielä yhdenmukaistettu, avoimet kiinteistörahastot 
mukaan lukien). Näin ollen vetoomuksen esittäjän asiaan sovelletaan Unkarin lakia. Komissio 
huomauttaa tässä yhteydessä, että Unkarin rahoitusvalvontaviranomainen on ilmeisesti 
kieltänyt Baumag-osuuskunnan toiminnan ennen Unkarin liittymistä Euroopan unioniin 
1. toukokuuta 2004. 


