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Dotyczy: Petycji 1282/2008, którą złożył Istvan Richard Patyi (Węgry), w sprawie 
znacznych nadużyć finansowych na Węgrzech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zaznacza, że wielu inwestorów i oszczędzających straciło duże kwoty 
pieniędzy na skutek nadużyć finansowych na szeroką skalę popełnionych na Węgrzech 
przez przedsiębiorstwo Baumag Szövetkezet. Domaga się on dochodzenia i wprowadzenia 
w Unii Europejskiej przejrzystego i jednolitego prawodawstwa finansowego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja

W swoim piśmie z dnia 13 maja 2005 r. składający petycję odniósł się do działalności 
„Baumag” – spółdzielni funkcjonującej przynajmniej od 1995 r., która przyniosła poważne 
straty węgierskim inwestorom – i domniemanego niewystarczającego nadzoru 
nad Baumagiem i innymi podobnymi spółdzielniami ( takimi jak np. Duna Profit). 

Wśród dokumentów dotyczących sprawy spółdzielni Baumag znajduje się „Sprawozdanie
parlamentarnego komisarza ds. praw obywatelskich na Węgrzech” (węgierskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich), który badał sprawę w 2004 r.1 Węgierski Rzecznik Praw
Obywatelskich zakwalifikował działalność spółdzielni Baumag jako niezgodne z prawem 

                                               
1 Sprawozdanie to opublikowano w dniu 7 maja 2004 r. Można je również znaleźć na stronie internetowej 
www.obh.hu/allam/eng/2004/rep2004en.htm.
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„zarządzanie funduszem inwestującym w nieruchomości.”1 W jego opinii inwestycji 
w nieruchomości (jakich podjęła się spółdzielnia Baumag) może na mocy prawa węgierskiego 
dokonywać tylko spółka akcyjna bądź jej filia działająca z zarejestrowanymi akcjami, nie zaś 
spółdzielnia. Rzecznik skrytykował też Węgierski Urząd ds. Nadzoru Finansowego (WUNF) 
za spóźnioną interwencję w tej sprawie2. 
W swoim piśmie z dnia 18 lutego 2008 r. składający petycję rozszerzył zakres petycji i –
ze względu na „liczne skandale” obejmujące duże instytucje finansowe na Węgrzech i w UE 
– zaproponował „opracowanie wspólnego i jednolitego rozporządzenia mającego na celu 
zagwarantowanie europejskiego bezpieczeństwa finansowego”.

Uwagi Komisji

W celu dokonania oceny konkretnej sprawy zgłoszonej przez składającego petycję
(działalność spółdzielni Baumag) w kontekście unijnych ram regulacyjnych, należy 
przeanalizować istniejący reżim odnoszący się do funduszy inwestycyjnych (a szczególnie 
funduszy inwestujących w nieruchomości), a szerzej, ogólne przepisy w sprawie dystrybucji
instrumentów finansowych w sytuacji, gdy zaangażowane są banki i firmy inwestycyjne. 
Przepisy UE dotyczące funduszy inwestycyjnych
Choć istnieje unijna dyrektywa w sprawie funduszy inwestycyjnych, to nie ma ona 
zastosowania wobec podmiotów inwestujących w nieruchomości. Natomiast dyrektywa
85/611/EWG3 (tak zwana dyrektywa UCITS) koordynuje przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne odnoszące się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i finansowe
instrumenty pochodne. Takie zharmonizowane na szczeblu UE fundusze inwestycyjne 
(fundusze UCITS) nie mogą inwestować w nieruchomości.4 Dlatego środki ochrony 
inwestorów i elementy dyrektywy UCITS związane z integralnością rynku nie mają 
zastosowania wobec niezharmonizowanych funduszy inwestujących w nieruchomości, które 
całkowicie podlegają prawu krajowemu. Wszystkie państwa członkowskie mogą swobodnie 
decydować, czy chcą regulować działalność funduszy inwestujących w nieruchomości (a jeśli 
tak, to jaki typ takich funduszy) i wprowadzić środki ochrony inwestorów porównywalne 
z tymi określonymi w dyrektywie UCITS5.
Dystrybucja instrumentów finansowych dokonywana przez pośredników

                                               
1 Od 1995 r. członkowie spółdzielni Baumag zapisali się na akcje, a następnie rozszerzyli zakres „pożyczek 
członkowskich” dla spółdzielni w zamian za wysokie odsetki. Baumag był w stanie wywiązywać się 
ze zobowiązań płatniczych tylko, gdy więcej pieniędzy było wpłacanych niż wycofywanych przez inwestorów 
opuszczających spółdzielnię.
2 W odniesieniu do działalności spółdzielni innych niż Baumag Komisja nie ma żadnych informacji na temat, 
czy podmioty te nadal funkcjonują na rynku.
3 Dyrektywa Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (Dz.U. L 375 z 31.12.1985), po zmianach.
4 Patrz art. 19 dyrektywy 85/611/EWG.
5 Dyrektywa UCITS przewiduje na przykład, że fundusz inwestycyjny musi powierzyć wszystkie swoje aktywa 
depozytariuszowi do przechowywania. Depozytariuszem musi być instytucja podlegająca kontroli publicznej 
(w większości państw członkowskich depozytariuszami muszą być instytucje kredytowe). Depozytariusz 
odpowiada przed inwestorami w przypadku strat w aktywach, jeżeli strata ta jest wynikiem nieuzasadnionego 
niewykonania przez siebie obowiązków lub ich niewłaściwego wykonania.
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Dystrybucja instrumentów finansowych, która obejmuje instytucje kredytowe i firmy 
inwestycyjne w UE, jest uregulowana dyrektywą 2004/39/WE1 oraz dyrektywą wykonawczą
2006/73/WE2; obowiązuje ona w państwach członkowskich od dnia 1 listopada 2007 r. 
Dyrektywa ta, choć nie ma zastosowania w przypadku bezpośredniej sprzedaży produktów
przez emitentów takich, jak spółdzielnia Baumag, wprowadza zharmonizowany unijny system 
świadczenia usług inwestycyjnych przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne
(maklerstwo, doradztwo, zarządzanie portfelem inwestycyjnym). W celu zapewnienia lepszej 
ochrony inwestorów zawiera ona rygorystyczne przepisy w sprawie procesu udzielania 
zezwolenia na działalność przedsiębiorstw świadczących takie usługi, prowadzenia 
działalności3, „możliwie najlepszej realizacji”, konfliktu interesów. Jeżeli chodzi o sam 
nadzór, czyli aspekt poruszany przez składającego petycję, wszystkie państwa członkowskie 
muszą wyznaczyć na szczeblu krajowym organ kompetentny w zakresie kontroli kwestii 
uwzględnionych w dyrektywie w sprawie usług inwestycyjnych (MiFID); właściwe władze 
należy wyposażyć w odpowiednie kompetencje do wykonywania ich zadań. 

Kolejnym ważnym aktem prawnym jest dyrektywa 1997/9/WE4, która ma na celu 
zapewnienie inwestorom częściowego odszkodowania w przypadku pewnych nadużyć 
powodujących straty inwestycyjne. Dyrektywa ta ma zastosowanie wobec banków i firm 
inwestycyjnych świadczących usługi inwestycyjne. 

Odnosząc się do pisma składającego petycję z dnia 18 lutego 2008 r., należy zauważyć, że już 
w 2007 r. Komisja Europejska rozpoczęła rozważania na temat poszerzenia zakresu unijnych 
przepisów w sprawie funduszy inwestycyjnych o niepodlegające harmonizacji fundusze, w 
tym otwarte fundusze nieruchomości. Komisja zaprosiła ekspertów do udziału w grupie 
eksperckiej ds. funduszy nieruchomości5 w celu doradzania Komisji w kwestii potrzeby 
wprowadzenia unijnych uregulowań przede wszystkim w dziedzinie otwartych funduszy 
nieruchomości. W swoim sprawozdaniu z dnia 13 marca 2008 r.6 grupa zaleca objęcie 
harmonizacją tego rodzaju funduszy i zastosowanie porównywalnej do funduszy UCITS 
ochrony inwestora i zasad integralności rynku. Eksperci stwierdzili, że obecnie istnieje 
potrzeba podjęcia działań tylko w odniesieniu do funduszy otwartych, tj. funduszy 
inwestycyjnych, które ciągle emitują nowe akcje (a zatem są otwarte dla nowych inwestorów) 
i regularnie wykupują je na wniosek inwestorów. Działalność takich funduszy powinna być 
przedmiotem zezwolenia wydawanego przez finansowy organ regulujący i podlegać stałej 
kontroli7. Po opublikowaniu sprawozdania Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne 
i zorganizowała przesłuchanie otwarte w Brukseli w dniu 8 kwietnia 2008 r., aby 
przedyskutować pomysł harmonizacji otwartych funduszy nieruchomości oraz innych 

                                               
1 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1–44.
2 Dz.U. L 241 z 2.9.2006, s. 26–58.
3Można wymienić następujące zasady prowadzenia działalności: wymóg informowania między innymi 
o produktach, kosztach, ryzyku; ocena trafności produktu w kontekście charakterystyki klienta (na przykład 
w przypadku doradztwa banki i firmy inwestycyjne muszą ocenić, czy produkt jest odpowiedni 
przy uwzględnieniu wiedzy klienta, jego doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej); 
przedstawianie wymogów klientom.
4 Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22–31.
5 Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
6 Sprawozdanie, jak również komunikat prasowy można znaleźć 
na http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
7 Eksperci zaproponowali, by depozytariusz zapewniał działanie funduszu nieruchomości zgodnie z prawem 
i z zasadami dotyczącymi funduszy, a także w najlepszym interesie inwestorów.
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funduszy inwestycyjnych nieobjętych harmonizacją. W oparciu o wkład zawarty w 
sprawozdaniu grupy eksperckiej i konsultacje publiczne Komisja rozpoczęła prace 
nad sprawozdaniem w sprawie oceny wpływu na fundusze niepodlegające harmonizacji. 
Zostanie ono opublikowane w ciągu następnych kilku miesięcy.1

W bardziej ogólnym kontekście pogarszającej się sytuacji na światowych rynkach 
finansowych Komisja poważnie włączyła się w międzynarodowe wysiłki mające na celu ich 
stabilizację, wzmocnienie równowagi systemu finansowego, a także zwiększenie zaufania
na rynkach finansowych. Odnosząc się do kwestii poruszonych przez składającego petycję, 
a w szczególności do nadzoru finansowego, Komisja powołała grupę wysokiego szczebla
celem dokonania przeglądu struktury kontroli w UE. W odniesieniu do wspomnianej 
dyrektywy 1997/9/WE Komisja dokonuje jej przeglądu, aby ocenić wszelkie potrzeby 
w zakresie poprawy istniejących mechanizmów i przepisów. 

Wniosek

Komisja podziela poglądy wyrażone przez składającego petycję, a w szczególności te 
dotyczące właściwie zharmonizowanych ram regulacyjnych w sektorze finansowym 
i zwiększenia roli nadzoru na szczeblu krajowym i UE. Istniejące dyrektywy dotyczące 
zarządzania funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa 85/611/EWG) i przepisy w sprawie 
usług inwestycyjnych (dyrektywa 2004/39/WE) uwzględniają te cele. W obliczu obecnego 
kryzysu finansowego Komisja zamierza dalej poprawiać regulacje finansowe i wzmacniać 
ochronę inwestorów.

Jak wyjaśniono powyżej, w odniesieniu do zgłoszonej przez składającego petycję konkretnej 
sprawy dotyczącej działalności spółdzielni Baumag, dyrektywy 85/611/EWG i 2004/39/WE 
nie regulują szczegółowo bezpośredniej sprzedaży jednostek funduszy inwestujących 
w nieruchomości (choć trwają rozważania dotyczące tego, czy unijne przepisy w sprawie 
funduszy inwestycyjnych powinny objąć też niepodlegające obecnie harmonizacji 
przedsiębiorstwa tego typu, w tym otwarte fundusze nieruchomości). Dlatego sprawa 
poruszona przez składającego petycję musi być rozstrzygana na mocy prawa węgierskiego. 
W tym kontekście Komisja odnotowuje, że WUNF najwyraźniej zakazał dalszej działalności
spółdzielni Baumag przed przystąpieniem Węgier do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. 

                                               
1 Po opublikowaniu sprawozdanie na temat oceny oddziaływania będzie można przeczytać na stronie 
internetowej http://ec.europa.eu/internal_market/investment/news/index_en.htm.


