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Ref.: Petiția nr. 1282/2008, adresată de Istvan Richard Patyi, de naționalitate 
maghiară, privind frauda financiară la scară înaltă din Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul relatează frauda financiară la scară înaltă din Ungaria săvârșită de compania 
Baumag Szövetkezet, în urma căreia numeroși investitori și titulari de conturi de economii au 
pierdut foarte mulți bani. Petiționarul solicită deschiderea unei anchete și elaborarea unei 
legislații financiare uniforme în Uniunea Europeană.

2. Admisibilitatea

Declarată admisibilă la 19 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția

În scrisoarea acestuia din 13 mai 2005, petiționarul a făcut referire la activitățile „Baumag” -
o cooperativă care funcționează cel puțin din 1995, care a adus prejudicii semnificative 
investitorilor maghiari – și la presupusele acțiuni de supraveghere insuficiente cu privire la 
Baumag și alte cooperative similare (de exemplu, Duna Profit). 
Printre documentele referitoare la cazul Cooperativei Baumag, se numără „Raportul 
Comisarului parlamentar pentru drepturile civile al Ungariei” (Ombudsmanul maghiar), care a 
examinat cazul în 20041. Ombudsmanul maghiar a calificat activitățile cooperativei Baumag 
ca fiind de „gestionare a fondurilor de investiții imobiliare”, activități realizate pe o bază 

                                               
1 Raport publicat la 7 mai 2004. De asemenea, poate fi consultat la adresa 
www.obh.hu/allam/eng/2004/rep2004en.htm.
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ilegală1. În opinia sa, activitățile de investiții imobiliare (întreprinse de cooperativa Baumag), 
conform dreptului maghiar, nu pot fi realizate decât de o societate pe acțiuni sau o sucursală a 
acesteia, care operează cu acțiuni nominative, și nu de o cooperativă. De asemenea, 
ombudsmanul a criticat Autoritatea maghiară de supraveghere financiară (HFSA) pentru 
intervenția tardivă în acest caz2. 
În ultima sa scrisoare din 18 februarie 2008, petiționarul extinde sfera petiției sale și, pe baza 
unei „serii de scandaluri” care implică instituții financiare importante din Ungaria și din UE, 
propune „elaborarea unui regulament unificat comun care să vizeze garantarea securității 
financiare europene”.

Observațiile Comisiei

Pentru a evalua cazul concret prezentat de petiționar (activitățile cooperativei Baumag) în 
contextul cadrului de reglementare al UE, este necesară examinarea regimului existent privind 
fondurile de investiții (în special, fondurile de investiții imobiliare) și, în mod mai larg, a 
normelor generale care reglementează distribuirea instrumentelor financiare atunci când sunt 
implicate bănci sau firme de investiții.
Normele UE privind fondurile de investiții
Cu toate că există o directivă UE privind investițiile, aceasta nu se aplică fondurilor de 
investiții care investesc în sectorul imobiliar. În schimb, Directiva 85/611/CEE3 (așa-numita 
directivă UCITS) coordonează actele cu putere de lege și actele administrative privind 
anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, instrumente de piață monetară și 
instrumente financiare derivate. Aceste fonduri de investiții armonizate (fonduri UCITS) nu 
pot să investească în sectorul imobiliar4. Ca urmare, măsurile de protecție a investitorilor și 
elementele privind integritatea pieței care sunt cuprinse în directiva UCITS nu se aplică în 
cazul fondurilor de investiții imobiliare nearmonizate, acestea fiind de competența exclusivă a 
dreptului național. Fiecare stat membru poate să decidă liber dacă dorește să reglementeze 
fonduri imobiliare (în caz afirmativ, ce tipuri de fonduri imobiliare) și să beneficieze de 
mecanisme de protecție a investitorilor, comparabile celor menționate în directiva UCITS5.
Distribuirea instrumentelor financiare de către intermediari
Distribuirea instrumentelor financiare care implică instituții de credit și societăți de investiții 

                                               
1 Din 1995, membrii cooperativei Baumag au subscris acțiuni și, ulterior, au extins „împrumuturile de afiliație” 
la cooperativa Baumag în schimbul unor dobânzi ridicate. Baumag a fost în măsură să își îndeplinească 
obligațiile de plată atât timp cât existau mai mulți bani noi investiți decât retrași de investitorii care părăseau 
cooperativa.
2 În ceea ce privește activitățile altor cooperative decât Baumag, Comisia nu deține informații conform cărora 
aceste cooperative încă mai operează pe piață.
3 Directiva 85/611/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (JO L 375, 
31.12.1985), astfel cum a fost modificată.
4 A se vedea articolul 19 din Directiva 85/611/CEE.
5 De exemplu, directiva UCITS prevede că fondul de investiții trebuie să încredințeze toate activele sale unui 
depozitar pentru păstrarea în siguranță a acestora. Depozitarul trebuie să fie o instituție supusă controlului public 
(în majoritatea statelor membre, depozitarii trebuie să fie o instituție de credit). Depozitarul răspunde în fața 
investitorilor în cazul pierderii activelor, atunci când pierderea este rezultatul neîndeplinirii obligațiilor sau a 
îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.
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din UE este reglementată prin Directiva 2004/39/CE1 și directiva de punere în aplicare a 
acesteia, 2006/73/CE2; ea este aplicabilă în statele membre de la 1 noiembrie 2007. Directiva 
– care nu se aplică în cazul vânzării directe de produse de către emitenți precum cooperativa 
Baumag – instituie un regim UE armonizat pentru furnizarea de servicii de investiții de către 
instituțiile de credit și firmele de investiții (brokeraj, consiliere, gestionarea portofoliului). 
Pentru o mai bună protecție a investitorilor, ea conține norme solide privind procesul de 
autorizare a societăților furnizoare de servicii, comportamentul financiar3, cea mai bună 
executare, conflictele de interese. În ceea ce privește supravegherea specifică, un aspect 
menționat de către petiționar, fiecare stat membru trebuie să desemneze la nivel național 
autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea aspectelor cuprinse în MiFID; 
autorităților competente ar trebui să li se ofere competențele necesare exercitării funcțiilor 
acestora.

Un alt text legislativ important este Directiva 1997/9/CE4, menită să garanteze investitorilor o 
compensație parțială în cazul unor fraude care duc la pierderea investițiilor acestora. Directiva 
se aplică băncilor și firmelor de investiții care oferă servicii de investiții.
În legătură cu scrisoarea petiționarului datată 18 februarie 2008, ar trebui notat că, în 2007, 
Comisia Europeană a început deja să analizeze posibilitatea extinderii normelor UE privind 
fondurile de investiții la fondurile de investiții nearmonizate, inclusiv fondurile imobiliare 
deschise. Comisia a invitat experții să participe în cadrul unui grup de experți pe tema 
fondurilor imobiliare5, pentru a informa Comisia în privința necesității unor măsuri europene 
în special în domeniul fondurilor imobiliare deschise. În raportul acestuia din 13 martie 20086, 
grupul recomandă armonizarea fondurilor imobiliare deschise și aplicarea unui set de norme 
comparabile în ceea ce privește protecția investitorilor și integritatea pieței, ca în cazul 
fondurilor UCITS. Experții au concluzionat că, în prezent, ar fi necesară doar o acțiune în 
ceea ce privește fondurile deschise, adică fondurile de investiții care emit constant noi acțiuni 
(și, astfel, sunt deschise noilor investitori) și răscumpără în mod regulat acțiunile la cererea 
investitorilor. Operarea unor astfel de fonduri ar trebui să facă obiectul unei proceduri de 
autorizare efectuate de autoritatea de reglementare financiară și să fie supusă unei 
supravegheri permanente7. În urma publicării raportului, Comisia a lansat o consultare publică 
și a organizat o audiere deschisă la Bruxelles, la 8 aprilie 2008, în vederea consultării pe tema 
armonizării fondurilor de investiții imobiliare deschise și a altor fonduri de investiții 
nearmonizate. Folosind datele raportului grupului de experți și ale consultării publice, 
Comisia a început să pregătească un raport privind evaluarea impactului referitor la fondurile 

                                               
1 JO L 145, 30.4.2004, p. 1–44.
2 JO L 241, 2.9.2006, p. 26–58.
3 Între normele privind comportamentul financiar, pot fi menționate următoarele: cerințele de informare 
referitoare, printre altele, la produse, costuri, riscuri, evaluarea caracterului adecvat al produsului în raport cu 
caracteristicile clientului (de exemplu, atunci când se oferă consultanță, băncile și firmele de investiții trebuie să 
evalueze caracterul adecvat al produsului luând în considerare cunoștințele, experiența, obiectivele de investiții și 
situația financiară a clientului); cerințele de raportare față de clienți.
4 JO L 84, 26.3.1997, p. 22–31.
5 Mai multe informații pot fi găsite la adresa: 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
6 Raportul, precum și un comunicat de presă pot fi consultate la adresa: 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
7 Experții au sugerat că un depozitar ar trebui să garanteze că fondul imobiliar respectă legile și normele în 
materie de fonduri și acționează în interesul investitorilor.
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nearmonizate, care va fi publicat în cursul viitoarelor luni.1

Dintr-un punct de vedere mai general, în contextul deteriorării situației piețelor financiare 
globale, Comisia participă intens în cadrul acțiunilor internaționale de stabilizare a piețelor, 
consolidând stabilitatea sistemului financiar și sporind încrederea în piețele financiare. În 
perspectiva aspectelor menționate de către petiționar, care se referă cu precădere la 
supravegherea financiară, Comisia a instituit un grup la nivel înalt pentru revizuirea structurii 
de supraveghere în cadrul UE. În special, în ceea ce privește Directiva 1997/9/CE menționată 
mai sus, Comisia este în curs de a o revizui în vederea evaluării nevoilor de ameliorare a 
dispozițiilor și a mecanismelor existente.

Concluzie

Comisia este de acord cu obiectivele exprimate de petiționar, în special cele de instituire a 
unui cadru de reglementare armonizat în mod corespunzător în sectorul financiar și de 
consolidare a rolului de supraveghere la nivel național și european. Obiectivele existente 
referitoare la gestionarea fondurilor de investiții (Directiva 85/611/CEE) și la furnizarea 
serviciilor de investiții (Directiva 2004/39/CE) urmăresc deja aceste obiective. În contextul 
actualei crize financiare, Comisia vizează ameliorarea în continuare a reglementării financiare 
și sporirea protecției consumatorilor.
În ceea ce privește cazul concret prezentat de către petiționar, referitor la activitățile 
cooperativei Baumag, după cum s-a explicat mai sus, vânzarea directă de unități în cadrul 
fondurilor de investiții imobiliare nu este reglementată în mod specific de Directivele 
85/611/CEE și 2004/39/CE (cu toate că se analizează în prezent dacă normele UE privind 
fondurile de investiții ar trebui să fie extinse la fondurile de investiții care sunt nearmonizate 
în prezent, inclusiv fondurile imobiliare deschise). În consecință, problema ridicată de 
petiționar urmează să fie analizată în conformitate cu dreptul maghiar. În acest context, 
Comisia notează că HFSA a interzis, se pare, orice activități ulterioare ale cooperativei 
Baumag înainte ca Ungaria să adere la Uniunea Europeană la 1 mai 2004.

                                               
1 După publicare, raportul privind evaluarea impactului va putea fi consultat la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/news/index_en.htm.


