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Temats: Lūgumraksts Nr. 1282/2008, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Istvan 
Richard Patyi, par finansiālu krāpšanu lielā apjomā Ungārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka uzņēmuma „Baumag Szövetkezet” liela apjoma finanšu 
mahināciju dēļ daudzi Ungārijas iedzīvotāji ir zaudējuši ievērojamu daudzumu ieguldījumu 
un ietaupījumu. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai šis gadījums tiktu izmeklēts un tiktu 
ieviesti skaidri un vienoti tiesību akti finanšu jomā Eiropas Savienībā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Lūgumraksts

Savā vēstulē, kas datēta ar 2005. gada 13. maiju, lūgumraksta iesniedzējs norādīja uz 
darbībām, ko veicis „Baumag” — kooperatīvs, kas darbojas vismaz kopš 1995. gada un ir 
radījis nopietnus zaudējumus Ungāru ieguldītājiem, — un iespējamu nepietiekamu „Baumag” 
un citu līdzīgu kooperatīvu (piemēram, „Duna Profit”) uzraudzību.

Kooperatīva „Baumag” lietā iesniegtajiem dokumentiem pievienots arī „Ziņojums, ko 
sagatavojis Ungārijas civiltiesību parlamentārais komisārs” (Ungārijas ombuds), kurš šo lietu 
izskatīja 2004. gadā1. Ungārijas ombuds kooperatīva „Baumag” veiktās darbības apzīmējis kā 

                                               
1 Ziņojums tika publicēts 2004. gada 7. maijā. Tas pieejams interneta vietnē 
www.obh.hu/allam/eng/2004/rep2004en.htm.
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nelikumīgi veiktu „nekustamā īpašuma ieguldījumu fonda pārvaldīšanu”1. Viņaprāt, saskaņā 
ar Ungārijas tiesību aktiem ieguldījumus nekustamajā īpašumā (kā darījis kooperatīvs 
„Baumag”) drīkst veikt vienīgi akciju sabiedrība vai tās filiāle, kas darbojas uz vārda akciju 
pamata, nevis kooperatīvs. Ombuds kritizēja arī Ungārijas Finanšu uzraudzības iestādi 
(HFSA) par tās novēloto iejaukšanos šajā lietā2. 
Savā pēdējā vēstulē, kas datēta ar 2008. gada 18. oktobri, lūgumraksta iesniedzējs izvirza vēl 
kādu mērķi un, pamatojoties uz „virkni skandālu”, kas saistīti ar lielām finanšu iestādēm gan 
Ungārijā, gan Eiropas Savienībā, ierosina „izstrādāt kopīgus vienotus noteikumus, kuru 
mērķis būtu garantēt Eiropas finansiālo drošību”.

Komisijas apsvērumi

Lai saistībā ar Eiropas Savienības reglamentējošajiem noteikumiem novērtētu konkrēto lietu, 
ko minējis lūgumraksta iesniedzējs (proti, kooperatīva „Baumag” veiktās darbības), ir 
jāpārbauda esošais režīms attiecībā uz ieguldījumu fondiem (jo īpaši attiecībā uz nekustamo 
īpašumu ieguldījumu fondiem), kā arī vispārīgie noteikumi, kas regulē finanšu instrumentu 
sadali, ja darījums saistīts ar bankām un ieguldījumu sabiedrībām.
Eiropas Savienības noteikumi par ieguldījumu fondiem
Kaut arī pastāv ES direktīva par ieguldījumu fondiem, tā neattiecas uz tādiem ieguldījumu 
fondiem, kas veic ieguldījumus nekustamajā īpašumā. Turpretī Direktīva 85/611/EEK3 (tā 
saucamā PVKIU direktīva) koordinē normatīvos un administratīvos aktus attiecībā uz 
pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, naudas tirgus instrumentiem un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem. Šie ES harmonizētie ieguldījumu fondi (PVKIU fondi) 
nedrīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā.4 Līdz ar to PVKIU direktīvā minētie 
ieguldītāju aizsardzības pasākumi un tirgus integritātes faktori neattiecas uz neharmonizētiem 
nekustamo īpašumu ieguldījumu fondiem, kuru darbību regulē tikai valsts tiesību akti. Katra 
dalībvalsts var izlemt, vai tā vēlas regulēt nekustamo īpašumu fondus (ja jā, tad kāda veida 
nekustamo īpašumu fondus) un īstenot tādus ieguldītāju aizsardzības pasākumus, kas 
pielīdzināmi tiem, kuri minēti PVKIU direktīvā5.

                                               
1 Kopš 1995. gada kooperatīva „Baumag” locekļi parakstījās uz akcijām, bet pēc tam 
pagarināja „dalības aizdevuma” termiņu kooperatīvam „Baumag”, par to saņemot augstus 
līdzdalības procentus. „Baumag” savas maksājumu saistības spēja pildīt tikai tik ilgi, kamēr 
kooperatīvā ieplūda vairāk jaunas naudas, nekā to izņēma ieguldītāji, kas izstājās no 
kooperatīva.
2 Attiecībā uz citu kooperatīvu darbībām, proti, ne „Baumag” darbībām, Komisija nav 
informēta, vai tie joprojām ir tirgus dalībnieki.
3 Grozītā Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīva 85/611/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (OV L 375, 31.12.1985.).
4 Sk. Direktīvas 85/611/EEK 19. pantu.
5 Piemēram, PVKIU direktīva nosaka, ka ieguldījumu fondam visi tā aktīvi glabāšanā jāuztic 
depozitārijam. Depozitārijam jābūt valsts kontroles regulētai iestādei (lielākajā daļā 
dalībvalstu depozitārijam jābūt kredītiestādei). Ja aktīvi tiek zaudēti sakarā ar depozitārija 
nepamatotu nespēju pildīt tā saistības vai sakarā ar neatbilstošu minēto saistību izpildi, 
depozitārijs ir atbildīgs ieguldītāju priekšā.
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Finanšu instrumentu sadale, ko veic starpnieki
Uz tādu finanšu instrumentu sadali, kas saistīta ar Eiropas Savienībā esošām kredītiestādēm 
un ieguldījumu sabiedrībām, attiecas Direktīva 2004/39/EK1 un tās Īstenošanas 
direktīva 2006/73/EK2; dalībvalstīs tā piemērojama no 2007. gada 1. novembra. Direktīva —,
kas neattiecas uz gadījumiem, kad emitenti īsteno tiešo produktu tirdzniecību, kā, piemēram, 
kooperatīvs „Baumag” —, nosaka saskaņotu ES režīmu, lai kredītiestādes un ieguldījumu 
sabiedrības varētu sniegt ieguldījumu pakalpojumus (starpniecības maksas, konsultācijas, 
vērtspapīru portfeļa pārvaldi). Lai garantētu labāku ieguldītāju aizsardzību, direktīvā izvirzīti 
stingri noteikumi par tādu sabiedrību apstiprināšanas procesu, kuras sniedz pakalpojumus, par 
uzņēmējdarbības veikšanu3, par labāko izpildi, kā arī par interešu konfliktu. Attiecībā uz 
uzraudzību, šo aspektu minējis arī lūgumraksta iesniedzējs, katrai dalībvalstij valsts līmenī ir 
jānozīmē kompetenta iestāde, kas ir atbildīga par tādu jautājumu uzraudzīšanu, kuri iztirzāti 
Finanšu instrumentu tirgu direktīvā (MiFID); kompetentajām iestādēm jānodrošina to 
funkciju izpildei vajadzīgās pilnvaras.

Vēl viens svarīgs tiesību akts ir Direktīva 1997/9/EK4, ar ko ieguldītājiem garantē daļēju 
kompensāciju dažu tādu krāpšanu gadījumos, kuru rezultātā tie zaudē savus ieguldījumus. 
Direktīva attiecas uz bankām un ieguldījumu sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus.

Atsaucoties uz lūgumraksta iesniedzēja vēstuli, kas datēta ar 2008. gada 18. februāri, 
jāatzīmē, ka Eiropas Komisija jau 2007. gadā sāka apsvērt ES ieguldījumu fondu nolikuma 
attiecināšanu arī uz neharmonizētiem ieguldījumu fondiem, tostarp atklātiem nekustamo 
īpašumu fondiem. Komisija aicināja speciālistus piedalīties Nekustamā īpašuma fondu 
ekspertu grupā5, lai konsultētu Komisiju par vajadzību veikt ES pasākumus, jo īpaši attiecībā 
uz atklātajiem nekustamo īpašumu fondiem. Grupa tās 2008. gada 13. marta ziņojumā6 ieteica 
saskaņot atklātos nekustamā īpašuma fondus, kā arī piemērot tiem pielīdzināmu ieguldītāju 
aizsardzības pasākumu un tirgus integritātes noteikumu kopumu, kā tas ir gadījumā ar PVKIU 
fondiem. Eksperti secināja, ka šobrīd rīcība vajadzīga vienīgi attiecībā uz atklātiem fondiem, 
proti, ieguldījumu fondiem, kas nepārtraukti emitē jaunas akcijas (līdz ar to ir atvērti jauniem 
ieguldītājiem) un regulāri pēc ieguldītāju piedāvājuma atpērk akcijas. Šādi fondi var 
darboties, ja tos atzīst finanšu sektora regulators, un šādu fondu darbība ir nepārtraukti 
jāuzrauga7. Pēc ziņojuma publicēšanas, Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu un 
2008. gada 8. aprīlī Briselē organizēja atklātu uzklausīšanu nolūkā apspriesties par ieceri 
                                               
1 OV L 145, 30.4.2004., 1.–44. lpp.
2 OV L 241, 2.9.2006., 26.–58. lpp.
3 Uzņēmējdarbības veikšanas noteikumos ietilpst arī šādi punkti: prasības informācijai par, 
cita starpā, produktiem, izdevumiem un riskiem; produkta atbilstības novērtējums, ņemot vērā 
klienta raksturīgās iezīmes (piemēram, sniedzot konsultācijas, banku un ieguldījumu 
sabiedrību pienākums ir novērtēt produkta piemērotību, ņemot vērā klienta zināšanas, 
pieredzi, ieguldījumu mērķi, finanšu stāvokli); prasības ziņot klientiem.
4 OV L 84, 26.3.1997., 22.–31. lpp.
5 Plašāka informācija pieejama interneta vietnē 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
6 Ziņojums, kā arī paziņojums presei pieejams interneta vietnē 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
7 Eksperti ierosināja, ka depozitārijam būtu jānodrošina nekustamā īpašuma fonda atbilstība 
tiesību aktiem un fonda nolikumam, kā arī tā rīcība ieguldītāju interesēs.
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saskaņot atklātus nekustamo īpašumu fondus un citus neharmonizētus ieguldījumu fondus. 
Izmantojot ekspertu grupas ziņojumu un sabiedriskās apspriešanas rezultātus, Komisija sāka 
gatavot ietekmes novērtējuma ziņojumu par neharmonizētiem fondiem, kas tiks publicēts 
dažu nākamo mēnešu laikā.1

Saskaņā ar plašāku viedokli, ņemot vērā situāciju pasaules finanšu tirgos, kas šobrīd ir 
pasliktinājusies, Komisija aktīvi iesaistās starptautiskajos centienos stabilizēt tirgus, 
pastiprinot finanšu sistēmas stabilitāti un vairojot uzticību finanšu tirgiem. Attiecībā uz 
lūgumraksta iesniedzēja jautājumiem, jo īpaši par finanšu uzraudzību, Komisija ir izveidojusi 
augsta līmeņa grupu nolūkā izvērtēt uzraudzības struktūru Eiropas Savienībā. Iepriekš 
dokumentā minēto Direktīvu 1997/9/EK Komisija izvērtē, lai noteiktu, vai ir jāuzlabo kādi no 
esošajiem mehānismiem un noteikumiem.

Secinājumi

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzēja mērķiem, jo īpaši mērķim izveidot pienācīgi 
saskaņotus reglamentējošos noteikumus finanšu sektorā un stiprināt uzraudzības nozīmi valstu 
un ES līmenī. Šie mērķi ir izvirzīti arī jau esošajās direktīvās, kas attiecas uz ieguldījumu 
fondu pārvaldību (Direktīva 85/611/EEK) un ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu 
(Direktīva 2004/39/EK). Sakarā ar pašreizējo finanšu krīzi, Komisijas mērķis ir turpināt 
finanšu noteikumu uzlabošanu un ieguldītāju aizsardzības stiprināšanu.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja minēto konkrēto gadījumu par darbībām, ko veicis 
kooperatīvs „Baumag”, kā skaidrots iepriekš dokumentā, Direktīvas 85/611/EEK un 
2004/39/EK (kaut arī joprojām tiek apsvērts, vai ES ieguldījumu fondu nolikumi būtu 
attiecināmi arī uz šobrīd neharmonizētiem ieguldījumu fondiem, tostarp atklātiem nekustamo 
īpašumu fondiem) neattiecas uz tiešu daļu tirdzniecību nekustamo īpašumu ieguldījumu 
fondos. Līdz ar to lūgumraksta iesniedzēja uzdotie jautājumi jāizskata saskaņā ar Ungārijas 
tiesību aktiem. Šajā sakarā Komisija atzīmē, ka HFSA aizliedza jebkādas turpmākas 
kooperatīva „Baumag” darbības vēl pirms Ungārija iestājās Eiropas Savienībā 2004. gada 
1. maijā.

                                               
1 Tiklīdz ziņojums tiks publicēts, tas būs pieejams interneta vietnē 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/news/index_en.htm.


